
EDITAL Nº 01/2020
HOSPITAL BRUNO BORN

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

O Coordenador da Comissão de Residência Médica – COREME/HBB, no uso de suas atribuições, torna  
pública a abertura das inscrições do Processo Seletivo para o Ingresso em Programas de Residência Médica, com 
base na legislação vigente, em normas e em informações contidas neste Edital, estando o início das atividades do  
programa previsto para março de 2021.

1.   PROGRAMAS  
1.1  O Programa de Residência  Médica,  tem por objetivo especializar  profissionais  por  meio de aprendizagem em 
serviço. Constituem-se em modalidade de ensino de pós-graduação  Lato Sensu, com carga horária semanal de 60 
horas de atividades teórico práticas. O valor bruto da bolsa, concedida pelo Ministério da Saúde é de R$ 3.330,43 (três  
mil, trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos).

PROGRAMAS Nº DE VAGAS DURAÇÃO PRÉ-REQUISITO

Oncologia Clínica 02 (duas) 03 (três) anos 02 (dois) anos em Clínica 
Médica

Clínica Médica 03 (três) 02 (dois) anos
Possuir diploma de graduação 
plena do curso de medicina, 

expedido por instituições 
credenciadas pelo Ministério da 

Educação (MEC)
ou

Conclusão do curso de 
medicina até a data de 
matrícula no Programa 

pretendido

Psiquiatria 02 (duas) 03 (três) anos

Radiologia e Diagnóstico por Imagem 03 (três) * 03 (três) anos

* 4 (quatro) vagas cadastradas, porém 1 (uma) vaga está reservada para prestação de serviço militar, totalizando 3 
(três) vagas disponíveis neste Processo Seletivo;

2. INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições serão realizadas no período determinado no cronograma de execução do Edital de Abertura AMRIGS 
2020, direta e exclusivamente nos sites www.amrigs.org.br, www.acm.org.br e www.amms.com.br no período de 14 de 
setembro de 2020 à 21 de outubro de 2020.

Lajeado, 14 de outubro de 2020.
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