
RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 02/2019

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PROCESSO SELETIVO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA

HOSPITAL BRUNO BORN

O Processo Seletivo de Ingresso aos Programas de Residência Médica reger-se-á pela Lei 6.932/81 e resoluções
complementares pertinentes a Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC.

O Coordenador da Comissão de Residência Médica da Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado - Hospital Bruno
Born, Dr. Bruno Lo Iacono Borba CRM 36.619, 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, com início das atividades de cada Programa em março de 2020.

2. INSCRIÇÕES

2.1 As  inscrições  serão  realizadas  no  período  determinado  no  cronograma  de  execução,  direta  e  exclusivamente  nos  sites
www.amrigs.org.br, www.acm.org.br e www.amms.com.br no período de 12 de setembro de 2019 a 21 de outubro de 2019 (até o
horário limite das 17h00min).

2.2 Procedimentos para realizar a inscrição:
a) O candidato deve preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível nos endereços eletrônicos citados acima.
b) Imprimir o seu comprovante e/ou documento para pagamento da taxa de inscrição. O valor do boleto é igual ao somatório da taxa
de Exame AMRIGS 2019, mais o valor da taxa referente ao Programa de Residência Médica selecionado. O valor da taxa referente
aos Programas de Residência Médica em Clínica Médica, Psiquiatria e Radiologia e Diagnóstico por Imagem é de R$ 300,00, e o
valor da taxa referente ao Programa de Residência Médica em Oncologia Clínica é de R$ 100,00.
c) O pagamento que ocorrer no dia 22 de outubro de 2019, deverá ser feito até o encerramento do expediente bancário. A AMRIGS,
em hipótese alguma, processará qualquer registro de pagamento com data e/ou horário posterior ao aqui estabelecido.

2.3 O Hospital Bruno Born não fará devoluções de taxas de inscrição.

2.4 A inscrição é de inteira responsabilidade do candidato, sendo que a efetivação desta dar-se-á somente após o recebimento, pela
AMRIGS, da confirmação bancária do pagamento da taxa de inscrição.

2.5 Demais informações estão contidas na íntegra no Edital nos sites  www.amrigs.org.br, www.acm.org.br e www.amms.com.br;

Lajeado, 17 de outubro de 2019.
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