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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
EDITAL Nº 3- PSS/RM2/SES-DF/2018, DE 13 DE MARÇO DE 2018 

  
A DIRETORA GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS), mantida 
pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), vinculada à Secretaria de Estado 
de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), no uso de suas atribuições regimentais e em conformidade com o 
disposto na Portaria/SES-DF no 106, de 30/6/2016, publicada no DODF em 
6/7/2016; RESOLVE: CONVOCAR PARA A PRÉ-MATRÍCULA EM 1a CHAMADA os candidatos 
aprovados e classificados dentro da quantidade de vagas disponibilizadas para o Processo Seletivo 
Simplificado para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção 
Primária e demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, mediante as 
condições estabelecidas neste edital, conforme a seguir. 
1 DA CONVOCAÇÃO PARA A PRÉ-MATRÍCULA EM 1a CHAMADA 
1.1 Ficam convocados para a pré-matrícula em 1a (primeira) chamada os candidatos relacionados a seguir. 
1.1.1 PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACESSO DIRETO. A relação dos candidatos se 
encontra na seguinte ordem: Programa de Residência, COREME/Hospital/Unidade de Saúde, número de 
inscrição, nome completo, pontuação final no processo seletivo e ordem de classificação no cenário de ensino. 
1.1.1.1 403 - CIRURGIA GERAL. Hospital Regional de Sobradinho (HRS): 199100006, IUDNER 
BRAGA DE LIMA, 87,-, 87, 1; 199100180, YASMIN ALVES CAETANO, 81,-,81, 2; 199100267, CAIO 
EDUARDO GOMES BENEVIDES, 80,-,80, 3. 
1.1.1.2 404 - CLINICA MÉDICA. Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS): 199100207, MARIANA 
ROCHA MACHADO DE CARVALHO, 81,-,81, 1; 199100024, ALINE ALVES FRANZIN, 79.5,-,79.5, 2; 
199100094, RAISA MAIA AMORIM, 79.5,-,79.5, 3; 199100133, NATHALIA TELLES DA COSTA, 79.5,-
,79.5, 4. 
1.1.1.3 408 - MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE. Escola Superior de Ciências da Saúde 
(ESCS): 199100000, LAIS DUTRA DE FREITAS, 77.5,-,77.5, 1; 199100067, REBECA DE SOUSA 
CARVALHO, 73.5,-,73.5, 2; 199100014, EVELYN DE OLIVEIRA ALMEIDA, 67,-,67, 3; 199100046, 
CAIQUE MOLINARI RIBEIRO PINTO, 66,-,66, 4; 199100117, FERNANDO IBIAPINA PAZ, 63,-,63, 5; 
199100085, MONIQUE ALMEIDA VAZ, 60.5,-,60.5, 6; 199100134, NATHALIA FREIRE BANDEIRA, 
59.00,  7; 199100001, TALITA NAYARA SILVA MALDONADO, 55.50, 8; 199100152, PEDRO 
HENRIQUE SOARES SOUZA DE SOUZA, 48.50, 9; 199100149, LISLENE RAMOS RODRIGUES DA 
SILVA, 48.00, 10; 199100245, MAISA RODRIGUES CALDAS, 48.00, 11. 
1.1.1.4 412 - OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA. Hospital Regional de Sobradinho (HRS): 199100186, 
GLICIA CAROLINE ANDRADE RAMOS ARAUJO, 85,-,85, 1; 199100154, RAISSA LOPES MIRANDA, 
79.5,-,79.5, 2; 199100109, GLENDA GABRIELA SILVA E OLIVEIRA, 78.5,-,78.5, 3. 
1.1.1.5 414 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Hospital Regional de Sobradinho (HRS): 199100172, 
SAMUEL LOPES RABELO, 78, 7.8, 85.8, 1; 199100078, GHABRIEL NEVES FERREIRA DE CAR- 
VALHO, 76, 7.6, 83.6, 2; 199100222, AMANDA DE OLIVEIRA POTY, 69, 6.9, 75.9, 3; 199100196, 
FABRICIO PEREIRA COSTA E SILVA, 72.5,-,72.5, 4. 
1.1.2 PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA REFERENTES AOS ANOS OPCIONAIS EM 
ÁREAS DE ATUAÇÃO. A relação dos candidatos se encontra na seguinte ordem: Programa de Residência, 
COREME/Hospital/Unidade de Saúde, número de inscrição, nome completo, pontuação final no processo 
seletivo e ordem de classificação no cenário de ensino. 
1.1.2.1 622 - OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA-R4. Hospital Materno Infantil de Brasília 
(HMIB): 199100258, NAYARA SAMPAIO, 93.5,-,93.5, 1. 
1.1.2.2 625 - REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA. Hospital de Base do Distrito Federal 
(HBDF): 199100150, REGIANE DUQUE MINARDI NEVES, 75,-,75, 1. 
2 DA PRÉ-MATRÍCULA EM 1a CHAMADA 
2.1 A pré-matrícula em 1a (primeira) chamada será realizada no dia 15 de março de 2018, das 9h (nove 
horas) às 12h (meio-dia). 
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2.2 Para realizarem a pré-matrícula, os candidatos deverão entregar a documentação relacionada nos subitens a 
seguir na FEPECS – situada à SMHN, Quadra 3, Conjunto A, Bloco 1 – Edifício FEPECS – Asa Norte – 
Brasília/DF – CEP 70.710-907. 
2.2.1 O registro do candidato no sistema informatizado (SISCNRM) da Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM/MEC) somente será efetuado pela Comissão de Residência Médica (COREME). 
2.3 Da documentação para pré-matrícula: 
2.3.1 Para os Programas de Residência Médica de Acesso Direto: 
a) cópia do diploma de graduação em Medicina, expedido por instituição de ensino superior devidamente 
reconhecida pelo MEC. Só serão aceitas declarações da instituição de ensino superior devidamente reconhecida 
pelo MEC, em que conste que o candidato concluiu o curso de graduação em Medicina; 
b) cópia simples da carteira de identidade; 
c) cópia simples do CPF; 
d) cópia simples do registro no CRM ou cópia simples da inscrição provisória no CRM; 
e) cópia do título de eleitor com último comprovante de votação; 
f) cópia do certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino; 
g) cópia da carteira de identidade de estrangeiro e do visto de permanência no Brasil; e 
h) 2 (duas) fotografias 3x4 cm recentes. 
2.3.2 Para os Programas de Residência Médica em Especialidades com Exigência de Pré-requisito ou 
para os Programas de Residência Médica Referentes aos Anos Opcionais em Área de Atuação: 
a) cópia do diploma de graduação em Medicina, expedido por instituição de ensino superior devidamente 
reconhecida pelo MEC; 
b) cópia do certificado de conclusão de programa de residência médica, credenciado pela CNRM/MEC na 
especialidade exigida como pré-requisito. Só serão aceitas declarações da respectiva COREME nas quais 
conste que o candidato concluiu o pré-requisito; 
c) cópia simples da carteira de identidade; 
d) cópia simples do CPF; 
e) cópia simples do registro no CRM/DF ou cópia simples da inscrição provisória no CRM/DF; 
f) cópia do título de eleitor com último comprovante de votação; 
g) cópia do certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino; 
h) cópia da carteira de identidade de estrangeiro, quando for o caso; e 
i) 2 (duas) fotografias 3x4 cm recentes. 
2.4 O candidato deverá apresentar os documentos originais juntamente com as cópias, para confirmação da 
veracidade de tais documentos pela ESCS. 
2.4.1 Caso a documentação seja feita por procurador, as cópias deverão necessariamente ser autenticadas em 
cartório. 
2.5 Não serão aceitos diplomas de candidatos que concluíram o curso de graduação em Medicina em faculdade 
ainda não reconhecida pelo MEC. 
2.6 Em caso de médico estrangeiro ou brasileiro que fez curso de graduação em Medicina no exterior, é 
obrigatória a apresentação de cópia, que será retida, do diploma do curso de graduação em Medicina 
devidamente revalidado e registrado pelo MEC. 
2.7 A pré-matrícula do candidato será feita após verificada a regularidade dos documentos apresentados. 
2.8 O candidato selecionado em sua primeira opção só terá esta oportunidade de fazer a sua pré-matrícula. 
Assim, é importante que fique atento aos prazos: se for selecionado em primeira opção, independentemente de 
efetuar ou não sua pré-matrícula no programa de residência/COREME, não será selecionado novamente. 
2.8.1 Caso a pontuação do candidato possibilite classificação nas duas opções de vaga escolhidas e confirmadas 
no SisResid, ele será selecionado exclusivamente em sua primeira opção. O candidato convocado para pré-
matrícula em sua primeira opção não poderá ser matriculado em cenário escolhido como segunda opção. 
2.8.2 O candidato selecionado em sua segunda opção, tendo ou não efetuado a pré-matrícula no programa de 
residência/COREME, pode manifestar interesse em participar da lista de espera no programa de 
residência/COREME que escolheu como primeira opção. 
2.9 Os documentos de todos os candidatos convocados serão analisados no momento da entrega e aqueles que 
tiveram a sua documentação regular procederão imediatamente à pré-matrícula. 
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2.10 Em caso de pré-matrícula por procuração, o procurador deverá estar devidamente identificado e apresentar 
original e cópia do documento de identidade, bem como procuração particular com firma reconhecida em 
cartório. Neste caso, serão retidos pela ESCS a procuração e a cópia da identidade. 
2.10.1 Todos os atos feitos pelo(s) procurador(es) no ato da pré-matrícula serão de inteira responsabilidade do 
candidato que o(s) designou para tal procedimento, não cabendo à ESCS nenhum ônus por informações 
prestadas e(ou) documentação entregue em desacordo com o solicitado neste edital, ou escolhas alheias à 
vontade do candidato. 
2.11 Os documentos entregues por ocasião da pré-matrícula não serão devolvidos em nenhuma hipótese. 
2.12 O candidato que possuir inscrição na Previdência Social (PIS/PASEP/NIT/NIS), deverá apresentar 
documentos comprobatórios no ato da pré-matrícula para efeito de cadastro institucional. 
2.13 O candidato que possuir conta bancária no Banco de Brasília, deverá apresentar documentos 
comprobatórios no ato da pré-matrícula para efeito de cadastro institucional da bolsa-residência. 
2.14 O processo de pré-matrícula em 1a (primeira) chamada para os Programas de Residência Médica encerrar-
se-á, impreterivelmente, às 12h (meio-dia) do dia 15 de março de 2018. Não haverá, sob nenhuma hipótese, a 
prorrogação de tal prazo. 
2.15 Os candidatos que não comparecerem para a realização da pré-matrícula dentro do período informado no 
subitem 2.1 acima serão considerados desistentes e, portanto, eliminados do presente processo seletivo. Tais 
candidatos perdem, automaticamente, o direito à vaga nos programas de residência objeto do presente processo 
seletivo e, em consequência, não poderão ser convocados posteriormente, caso haja vagas remanescentes. 
2.16 Os candidatos que não apresentarem toda a documentação solicitada no subitem 2.3 serão eliminados do 
Processo Seletivo. 
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