
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRÓ -REITORIA DE GRADUAÇÃO

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊ MICO-DERCA

EDITAL Nº 001/2002 - DERCA

REABERTURA DE INSCRIÇÃO À  RESIDÊ NCIA MÉ DICA

Torno público que, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2002, estarão reabertas as inscrições à

RESIDÊ NCIA  MÉ DICA, Programa - R1, conforme descrito a seguir:

1 - PROGRAMAS E NÚMERO DE VAGAS:  Psiquiatria: 01 (uma) vaga.

2 - REQUISITO: ter realizado a prova na AMRIGS/ novembro 2001.

3 - DOCUMENTAÇÃO:

3.1 - có pia do CRM ou có pia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso ou

declaração da Instituição de Ensino Superior de estar cursando o décimo segundo semestre do

Curso de Medicina;

3.2 - para candidatos estrangeiros, có pia do Passaporte com Visto Temporário

atualizado; có pia do Diploma e logo apó s a matrícula, o CRM provisó rio;

3.3 - có pia da Cédula de Identidade (civil ou militar), do Título Eleitoral e do

comprovante de quitação com o Serviço Militar;

3.4 - comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00 (sessenta)

reais, recolhida no Banco do Brasil S/A, Agência 3602-1, c/c nº 170500-8, có digo

153164152384141;

3.5 - comprovante de realização da prova da AMRGS/2001;

3.6 - formulário de inscrição fornecido pelo DERCA, devidamente preenchido;

3.7 - a responsabilidade pela entrega da documentação é exclusivamente do candidato.

3.8 - a documentação deverá ser acondicionada em pasta ou envelope.

4 - CRITÉ RIOS DE SELEÇÃO

4.1 - prova de conhecimento: será considerado aproveitamento do escore AMRIGS,

Peso 9,0 (nove);



4.2 - Entrevista: com a apresentação do currículo, de 16 de janeiro de 2002, a partir das

09 (nove) horas, no setor Psiquiatria/HUSM, telefone xx - 55 - 220-8578, Peso 01 (um);

5 - Divulgação do Resultado, Matrícula e Apresentação: dia 17 de janeiro do ano em

curso, às 14 horas, na COREME.

5.1 - De acordo com deliberação do CEPE/UFSM/sessão 407, de 21 de julho de 1992,

não será aceito trancamento de matrícula de Residência Médica, em nenhuma hipó tese.

6 - ALTERAÇÕES NO EDITAL: adendos ou novos editais serão publicados, sempre

que necessários, na Imprensa e no site www.ufsm.br

Santa Maria, 10 de janeiro de 2002

Imelina Teresinha Marchesan
VISTO: Diretora Substituta do DERCA

Ney Pippi
Pró -Reitor de Pó s-Graduação


