
FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANÇA – FAMENE 
PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 
 
 

Edital de Retificação nº 65/ 2019, de 31 de outubro de 2019 
 
 
O Presidente da Comissão de Residência Médica da Faculdade de Medicina Nova 
Esperança (FAMENE), usando de suas atribuições legais, resolve por meio deste Edital, 
RETIFICAR o Edital, nº 63/2019, de 23 de agosto de 2019, de acordo com as 
orientações, como se segue.  
 

Do item II - CRONOGRAMA 
 
Onde se lê: 
 
II. CRONOGRAMA  
 
 

Inscrições  09/09/2019 a 29/11/2019 até as 22h – 
inscrição no Processo Seletivo 2020 
somente via internet, através do site 
www.famene.com.br 

Divulgação do número de candidatos 
inscritos 

06/12/2019 

Primeira Fase – prova escrita objetiva 12/12/2019  

Resultados da Primeira Fase 13/12/2019  

Entrevista e análise curricular  16 e 17/12/2019 

Resultado Final 10/01/2020 

Realização do vínculo institucional 13 a 17/01/2020 

Início dos Programas 02/03/2020 

 
Leia-se: 
 

Inscrições  09/09/2019 a 11/12/2019 até as 22h – 
inscrição no Processo Seletivo 2020 
somente via internet, através do site 
www.famene.com.br 

Divulgação do número de candidatos 
inscritos 

06/12/2019 

Primeira Fase – prova escrita objetiva 18/12/2019  

Resultados da Primeira Fase 18/12/2019  

Entrevista e análise curricular  20/12/2019 

Resultado Final 10/01/2020 

Realização do vínculo institucional 13 a 17/01/2020 

Início dos Programas 02/03/2020 

 
 
 
 
 

http://www.famene.com.br/
http://www.famene.com.br/


Do Item V. DAS PROVAS 

Onde se lê: 

 Primeira Fase: Primeira Fase: Prova Escrita Objetiva (de caráter classificatório e 
eliminatório) a ser realizada para todos os candidatos, em 12 de dezembro de 2019, com 
início às 8h e término às 12h, realizada no Centro de Ensino da FAMENE. A Prova 
Escrita constará de 100 questões objetivas, distribuídas nas seguintes matérias: 

 Clínica Médica – 20 (vinte) questões; 
     Cirurgia Geral – 20 (vinte) questões; 
     Ginecologia e Obstetrícia – 20 (vinte) questões; 

Pediatria – 20 (vinte) questões; 
Medicina Preventiva e Social – 20 (vinte) questões; 

 

 Segunda Fase: Entrevista com o candidato e arguição do currículo Lattes, a ser 
realizada no dia 17 de dezembro de 2019, conforme calendário e informações do item V.  
A entrevista e a arguição a partir do currículo do candidato visam a reconhecer o 
interesse, avaliar a apresentação e comunicabilidade (fluência verbal, postura, 
objetividade, maturidade) e avaliar a coerência dos dados apresentados no currículo. 
A nota da 2a fase será decorrente da análise curricular e da entrevista.  
A nota final dos candidatos inscritos para os programas de residência médica será 
calculada a partir das notas das duas fases. 
 
 
Leia-se: 
 

 Primeira Fase: Primeira Fase: Prova Escrita Objetiva (de caráter classificatório e 
eliminatório) a ser realizada para todos os candidatos, em 18 de dezembro de 2019, com 
início às 8h e término às 12h, realizada no Centro de Ensino da FAMENE. A Prova 
Escrita constará de 100 questões objetivas, distribuídas nas seguintes matérias: 

 Clínica Médica – 20 (vinte) questões; 
     Cirurgia Geral – 20 (vinte) questões; 
     Ginecologia e Obstetrícia – 20 (vinte) questões; 

Pediatria – 20 (vinte) questões; 
Medicina Preventiva e Social – 20 (vinte) questões; 

 

 Segunda Fase: Entrevista com o candidato e arguição do currículo Lattes, a ser 
realizada no dia 20 de dezembro de 2019, conforme calendário e informações do item V.  
A entrevista e a arguição a partir do currículo do candidato visam a reconhecer o 
interesse, avaliar a apresentação e comunicabilidade (fluência verbal, postura, 
objetividade, maturidade) e avaliar a coerência dos dados apresentados no currículo. 
A nota da 2a fase será decorrente da análise curricular e da entrevista.  
A nota final dos candidatos inscritos para os programas de residência médica será 
calculada a partir das notas das duas fases. 
 
 
Do item VI. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
 
 
Onde se lê: 
 
PRIMEIRA FASE - PROVA ESCRITA OBJETIVA 
 
A aplicação da Prova Escrita Objetiva está prevista para o dia 12 de dezembro de 2019, 
na cidade de João Pessoa-PB, 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. 
 
[...] 
 
SEGUNDA FASE - ENTREVISTA E ARGUIÇÃO A PARTIR DO CURRÍCULO: 
 
As entrevistas e as arguições dos currículos para os candidatos dos programas de 
Residência Médica serão realizadas no dia 17 de dezembro de 2019, no período das 8 às 
12 horas. Todos os candidatos selecionados para a prova prática deverão fazer a 
entrevista para o cálculo da nota final. 
1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a análise com antecedência 
mínima de 1 (uma) hora. 
2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso 
ou a ausência do candidato. 
3. Será obedecida a ordem de chegada para a arguição. 
 
 
Leia-se: 
 
PRIMEIRA FASE - PROVA ESCRITA OBJETIVA 
 
A aplicação da Prova Escrita Objetiva está prevista para o dia 18 de dezembro de 2019, 
na cidade de João Pessoa-PB, 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. 
 
[...] 
 
SEGUNDA FASE - ENTREVISTA E ARGUIÇÃO A PARTIR DO CURRÍCULO: 
 
As entrevistas e as arguições dos currículos para os candidatos dos programas de 
Residência Médica serão realizadas no dia 20 de dezembro de 2019, no período das 8 às 
12 horas. O número de candidatos selecionados para realizar a entrevista é de 3 (três) 
vezes o número de vagas. 
1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a análise com antecedência 
mínima de 1 (uma) hora. 
2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso 
ou a ausência do candidato. 
3. Será obedecida a ordem de chegada para a arguição. 
 
 [...] 
 
Do item X. DOS RECURSOS 
 
Onde se lê: 
 
1. Será admitido um único recurso, por candidato, para cada fase. Os recursos referentes 
à 1ª fase deverão ser interpostos até o dia 12 de dezembro de 2019, até as 17h. O 
recurso sobre a 2ª fase deverá ser interposto até o dia 17 de dezembro de 2019, até as 
17h, ambos protocolados na Faculdade de Medicina Nova Esperança – FAMENE, 
Avenida Frei Galvão, 12, Gramame, João Pessoa - PB. A Comissão encaminhará o 
recurso relativo à 3ª Fase - Análise e Arguição do Currículo Lattes, ao seu respectivo 
supervisor, que será responsável pela sua apreciação e julgamento. 
 



Leia-se: 
 
1. Será admitido um único recurso, por candidato, para cada fase. Os recursos referentes 
à 1ª fase deverão ser interpostos até o dia 18 de dezembro de 2019, até as 17h. O 
recurso sobre a 2ª fase deverá ser interposto até o dia 20 de dezembro de 2019, até as 
17h, ambos protocolados na Faculdade de Medicina Nova Esperança – FAMENE, 
Avenida Frei Galvão, 12, Gramame, João Pessoa - PB. A Comissão encaminhará o 
recurso relativo à 3ª Fase - Análise e Arguição do Currículo Lattes, ao seu respectivo 
supervisor, que será responsável pela sua apreciação e julgamento. 
 

 
João Pessoa, 31 de outubro de 2019. 

 
 

A Comissão 


