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SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA
EDITAL 001-2021 FHFS
PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO MÉDICO REMUNERADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA
A Coordenação da Residência Médica (COREME) da Fundação Hospitalar de Feira de Santana (FHFS), no uso de
suas atribuições legais e regimentais, publica o Edital 001/2021 para abertura de inscrições para o Processo
Seletivo para seleção de estagiário médico remunerado em Ginecologia e Obstetrícia da FHFS 2021,
regulamentado pela Lei Nº 6.932/1981 e demais Leis e Resoluções CNRM concernentes à matéria.
1. Vagas e Critério de seleção
1.1 Serão oferecidas 02 vagas em forma de Estágio remunerado do Programa de Residência Médica em
Ginecologia e Obstetrícia com acesso direto.
1.2 Os critérios para seleção: análise de currículo, pontuação da prova escrita e entrevista.
2. Inscrições
2.1 As inscrições acontecerão exclusivamente no período de 23 a 25/06/2021.
2.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail: residencia.medica@fhfs.ba.gov.br
2.3 Exigências para inscrição
2.3 1 Colocar no assunto do e-mail: seleção para estágio em GO (colocar nome)
2.3 2 No corpo do e-mail deve constar: nome completo, número do CRM, número do telefone.
2.3 3 Anexar em formato PDF: carteira do Conselho Regional de Medicina (CRM), diploma de medicina, RG com
CPF, comprovante de residência e curriculum lattes atualizado com comprovações.
2.4 Quem não seguir as orientações acima não terá a inscrição validada ficando fora do processo seletivo.
2.5 Os temas para prova serão encaminhados após checagem dos critérios constante acima nos tópicos 2.3 a 2.3 3
referentes a inscrição.
2.6 O candidato, ao inscrever-se, declara, sob as penas da Lei, que concluiu Curso de Graduação em Medicina
devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).
2.7 As inscrições não terão custos para o candidato.
3. Prova
3.1 Data para realização de prova escrita 29/06/2021, às 11:00 horas (horário local).
3.2 Local: Biblioteca da COREME, localizada na Rua da Barra, nº 705 - Bairro Jardim Cruzeiro - Hospital Inácia Pinto
dos Santos, 2º andar.
3.3 Tempo de realização da provas 02 horas.
3.4 Obrigatório apresentar carteira do CRM e RG anexado na inscrição para realização da prova.
3.5 A prova realizar-se-à em etapa única, com prova de conhecimento médico em Ginecologia e Obstetrícia, com
50 (cinquenta) questões.
4. Entrevista
4.1 Entrevista presencial, no dia 29/06/2021, às 13:30 horas (horário local).
4.2 Local: Biblioteca da COREME, localizada na Rua da Barra, nº 705 - Bairro Jardim Cruzeiro - Hospital Inácia Pinto
dos Santos, 2º andar.
4.3 Todos os candidatos aptos para realização da prova conforme estabelecido no item 2 passarão por entrevista.
4.4 O candidato que não comparecer a entrevista terá nota zero nesse quesito, sendo assim eliminado do processo
seletivo.
4.5 A entrevista será conduzida por Comissão instituída por esta COREME.
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5. Resultados
5.1 O resultado será publicado na COREME e disponibilizado pelo email do candidato no dia 30/06/2021.
5.2 Inicio das atividades em 01/07/2021.
6. Matrícula
6.1 O candidato apto para ocupar a vaga deve apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: carteira
CRM, diploma de medicina, RG com CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, cartão SUS atualizado,
comprovante de residência, dados bancários do banco caixa econômica e curriculum lattes atualizado com
comprovações. Uma foto 3x4 atualizada.
6.2 Comparecer a COREME no dia 01/07/2021 pontualmente às 08:00 horas para apresentar a documentação
solicitada no item 6.1 para proceder os cadastros necessários e iniciar suas atividades.
6.3 O valor da remuneração terá valor bruto de R$ 3.330,43 (três mil, trezentos e trinta reais e quarenta e três
centavos), em regime especial de treinamento em serviço de sessenta horas semanais, de acordo com a Portaria
Interministerial Nº 3, de 16 de março de 2016, do Ministério da Educação.
6.4 O médico-estagiário é filiado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS como contribuinte individual.
6.5 Duração do estágio será de 03 (três) anos, conforme Resolução Nº 02, de 17 de maio de 2006, da Comissão
Nacional de Residência Médica.
6.6 O tempo de realização do estágio médico será prorrogado caso aconteça afastamento do médico-estagiário
por motivo de saúde por prazo equivalente à duração do afastamento.

Gilberte Lucas
Diretora Presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana
COREME FHFS

ANEXO EDITAL 001-2021 FHFS
Cronograma de execução
Atividades
Período de inscrição
Prova
Entrevista presencial

Período
23 a 25/06/2021
29/06/2021, às 11:00 horas (horário local).
29/06/2021, às 13:30 horas (horário local).

Resultado
Matrícula e início das atividades

30/06/2021
01/07/2021

COLBERT MARTINS DA
SILVA
FILHO:13236164549
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