ISMEP – INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA (COREME)
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE MÉDICOS RESIDENTES – 2018
EDITAL No 2 – COREME/ISMEP/2018
CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DO PROCESSO SELETIVO DA RM DO HSM PARA 2018
COMUNICADO
O Coordenador da COREME do Hospital Santa Marta (HSM), no uso de suas atribuições, torna público o
resultado final do Processo Seletivo para provimento de vagas nos Programas de Residência Médica (PRM)
do ISMEP – Instituto Santa Marta de Ensino e Pesquisa com início em 2018, na especialidade de
Otorrinolaringologia e convoca para matrícula conforme cláusulas do
Edital No 2 –
COREME/ISMEP/2018.
12 DA MATRÍCULA
12.1 Após a publicação do resultado final, o candidato aprovado e classificado, ou seu procurador, deverá
comparecer para matrícula e cadastramento, no período de 12 de março de 2018 a 15 de março de 2018, das
08 h (oito horas) às 12h (doze horas), e das 14h (quatorze horas) às 17h (dezessete horas), na secretaria do
ISMEP - Instituto de Ensino e Pesquisa, no seguinte endereço: Setor E Sul, Área Especial 03, Taguatinga
Sul, Brasília – DF.
12.2 No ato da matrícula deverão ser apresentados 1 (uma) cópia e o original dos seguintes documentos:
diploma de graduação em Medicina, reconhecido pelo Ministério da Educação ou declaração de conclusão
do curso de Medicina de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação em 2015 e comprovante de
conclusão de pré-requisito, quando for o caso; identidade; registro no Conselho Regional de Medicina; além
de 2 (duas) fotografias 3x4 coloridas, recentes e iguais.
12.3 O candidato graduado em Curso de Medicina no exterior deverá apresentar diploma revalidado e
reconhecido pelo Ministério da Educação, sob a pena de ter sua matrícula no Programa de Residência
Médica indeferida.
12.4 O candidato aprovado no processo seletivo que não se apresentar no local e na data indicada no subitem
12.1, será considerado desistente e sua vaga será preenchida por outro candidato aprovado na respectiva
especialidade, respeitada a sequência da classificação.
12.5 O(s) candidato(s) convocado(s) em substituição ao(s) desistente(s), conforme previsto no subitem 12.4,
ou ao(s) candidato(s) excluído(s) do processo seletivo, conforme previsto no subitem 10.2.1, terá(ão) o prazo
de 2 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento do telegrama, para apresentar(em) a documentação e
efetuar(em) a matrícula; caso contrário, será(ão) também considerado(s) desistente(s). A(s) convocação(ões)
será(ão) feita(s) por meio de envio de e-mail para o candidato (informados no formulário de inscrição).

12.6 Os candidatos matriculados que não se apresentarem no dia marcado para o início das atividades, ou
não justificarem a falta de comparecimento, após 24 (vinte e quatro) horas serão considerados desistentes e
os próximos imediatamente classificados serão chamados.
12.7 Após terem atendido às exigências contidas nos subitens 12.1 e 12.2, todos os candidatos aprovados e
classificados para a Residência Médica do ISMEP, já matriculados, deverão se dirigir à secretaria do ISMEP
– Instituto de Ensino e Pesquisa, para serem encaminhados às clínicas, por meio de carta de apresentação, e
iniciar os respectivos Programas de Residência Médica.,
12.8 O médico residente matriculado no primeiro ano do Programa de Residência Médica do ISMEP poderá
requerer o trancamento de matrícula, por período de 1 (um) ano, para fim de prestação de Serviço Militar
Obrigatório ou de participação do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica do Governo
Federal, desde que seu alistamento tenha sido efetuado anteriormente à matrícula no Programa de
Residência Médica no qual se classificou.
12.8.1 O requerimento de que trata o subitem anterior deverá ser formalizado até 30 (trinta) dias após a data
de início da Residência Médica.
12.9 A vaga decorrente do afastamento previsto no subitem acima poderá ser preenchida por outro candidato
classificado no mesmo Processo Seletivo, respeitada a ordem de classificação.
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