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PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2014 

 

EDITAL DE COMPLEMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO Nº 21/2014 DO  

EDITAL Nº 37/2013, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

A FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANÇA, POR MEIO DA COREME, TORNA 

PÚBLICO O PRESENTE EDITAL DE RETIFICAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO Nº 21/2014 

(PUBLICADO EM 30 DE JANEIRO DE 2014) DO EDITAL DE ABERTURA Nº 37/2013 

(PUBLICADO EM 13 DE DEZEMBRO DE 2013) PARA AS NORMAS DO PROCESSO 

SELETIVO AO INGRESSO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, 

MODALIDADE RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O ANO DE 2014. 

 

I. Retifica-se o item abaixo: 

Onde se lê na página 13, item XII (Dos Recursos) número 1: 

 

      XII. DOS RECURSOS 

1. Será admitido um único recurso, por candidato, para cada fase. Os recursos referentes 

à 1ª e 2ª fases deverão ser interpostos até o dia 09/02/2014, até as 17h... 

 

Leia-se: 

 

      XII. DOS RECURSOS 

1. Será admitido um único recurso, por candidato, para cada fase. Os recursos referentes 

à 1ª deverão ser interpostos no dia 07/02/2014, das 15h30 às 18h; e para a 2ª fase 

deverão ser interpostos no dia 10/02/2014, das 8h às 12h... 
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II. Complementam-se as informações quanto à realização da Prova Prática no 

item abaixo, acrescentado o número 20: 

 

VIII. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

 

PROVA ESCRITA OBJETIVA E PROVA PRÁTICA 

A aplicação da Prova Escrita Objetiva está prevista para o dia 07 de fevereiro de 2014, 

na cidade de João Pessoa – Estado da Paraíba, e será realizada no período da manhã, 

no horário das 08h às 12h (horário local), na Faculdade de Medicina Nova Esperança – 

FAMENE, Avenida Frei Galvão, 12, Gramame, João Pessoa - PB... 

 

20. Quanto à realização da Prova Prática: 

a) será realizada em ambientes sucessivos, igualmente aplicada a todos os candidatos 

habilitados na primeira fase, relacionada às especialidades de Cirurgia Geral, Clínica 

Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria, sendo três casos para cada especialidade. 

A Medicina Preventiva e Social será abrangida dentro das especialidades citadas. 

b) O local e horário de aplicação da prova serão disponibilizados no site 

www.famene.com.br na divulgação dos convocados para esta prova. 

c) O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência 

mínima de 1 (uma) hora, munido do original de um dos seguintes documentos: 

- Cédula de Identidade – RG. 

- Carteira Nacional de Habilitação, com foto, dentro do prazo de validade. 

- Passaporte, dentro do prazo de validade. 

- Carteira do Registro no Conselho Regional de Medicina. 

d) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso 

ou a ausência do candidato. 

e) O documento apresentado deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 

identificação do candidato com clareza. Somente será admitido às salas de prova o 

candidato que estiver munido de documento original, com foto, que bem o identifique. 
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f) O candidato será impedido de entrar no local da prova se estiver usando boné ou 

chapéu de qualquer espécie, roupa ou adereço que identifique a escola de origem.  

g) O candidato será impedido de entrar no local da prova portando bolsa, mochila, mala, 

guarda-chuva, caneta, telefone celular, relógio, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 

receptor, gravador ou outros equipamentos similares, bem como protetores auriculares. 

h) No local da prova não haverá qualquer forma de guarda de materiais e bagagens dos 

candidatos, isentando-se a COREME/FAMENE de qualquer responsabilidade por tais 

bens. 

i) O candidato deverá manter consigo apenas óculos de grau e documentos citados. 

Assim, sugere-se: 

√ Caso o candidato não seja residente em João Pessoa e esteja aqui hospedado, mesmo 

tendo encerrado a conta de hospedagem (check out), deixar a bagagem em guarda 

volume do próprio hotel, ou no bagageiro de automóveis, desde que esses estejam em 

lugar seguro, ou ainda com familiares. 

√ Alertamos a TODOS os candidatos habilitados para a 2ª Fase – Prova Prática - que 

essa, pela sua natureza, está sujeita a imprevistos, podendo ser necessário aguardar de 

uma a três horas para iniciar sua prova. 

j) Não serão admitidas no local da prova outras pessoas que não os candidatos ou 

integrantes da COREME/FAMENE. 

k) O candidato deverá comparecer ao local da prova prática usando jaleco, sapato 

fechado, e trazer estetoscópio próprio. Caso o candidato não esteja de acordo com este 

item perderá pontuação na avaliação geral. 

 

____________________________________ 
CARLOS FERNANDO DE MELLO JUNIOR 
Presidente da COREME (FAMENE) 
 

______________________________ 

CAROLINA SANTIAGO SILVEIRA POLARO ARAUJO 

Secretária Geral (FAMENE) 

  


