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EDITAL Nº 003/2017 - PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO DE RESERVA DE 

PRECEPTORES PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA 

GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

O Coordenador da Comissão de Residência Médica da Secretaria Municipal de Saúde do 

município de Sinop – MT, COREME – SMS SINOP, no exercício de suas atribuições torna pública a 

realização do Processo Seletivo para formação de cadastro de reserva de preceptores para o 

Programa de Residência Médica em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRM-MGFC) da 

COREME – SMS SINOP. 

O Processo Seletivo, regulamentado por este Edital, tem como finalidade selecionar os 

médicos para exercer a atividade de preceptoria no PRM-MGFC da COREME – SMS SINOP. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

1.1 O participante deverá antes de dar início aos procedimentos para inscrição, ler atentamente o 

presente Edital que normatiza o Processo Seletivo de Preceptores. 

1.2 No ato da inscrição, o candidato assume o conteúdo e a aceitação das cláusulas deste Edital. 

1.3 Podem se inscrever neste Processo Seletivo somente médicos com Título de Especialista em 

Medicina de Família e Comunidade ou com Certificado de Conclusão de Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade reconhecido pelo Ministério da Educação ou declaração da 

coordenação da Comissão de Residência Médica de que completará o curso antes de 15/03/2018. 

 

2. DAS VAGAS: 

O presente edital se destina a formação de cadastro de reserva. O chamamento dos selecionados 

fica a critério da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES: 

 

3.1 A COREME – SMS SINOP estabelece que as inscrições devem ser realizadas no dia 05 de 

janeiro do ano de 2018 exclusivamente pelo endereço eletrônico coremesinop@gmail.com. 

3.2 Os candidatos deverão enviar no formato digitalizado: formulário de inscrição preenchido  e 

assinado (Anexo I), documento de identificação com foto e cópia da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina. 

3.3 O deferimento da inscrição dependerá do atendimento às exigências quanto à formação 

acadêmica e apresentação integral dos documentos solicitados. 
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4 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 

4.1 A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas, a escrita e a prática. A etapa escrita terá 

peso de 50% na nota final. A etapa prática consistirá na análise de currículo com peso de 10% na 

nota final e entrevista com peso de 40% na nota final. 

4.2 A primeira etapa consistirá de exame escrito a ser realizado no dia 28/01/18 das 8h00min às 

12h00min na Universidade Federal de Mato Grosso, campus Sinop, localizada na Avenida 

Alexandre Ferronato, nº 1200, Jardim Industrial. A informação da sala onde a prova será 

realizada será informada no site www.sinop.mt.gov.br até 5 dias antes da prova. 

4.3 O local de realização da prova estará aberto a partir das 07h30min (horário local). Somente será 

admitido à sala de provas o candidato que chegar até as 08h00min (horário local) e que estiver portando 

documento oficial, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança 

Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de 

Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, 

por força de Lei Federal valem como documento de identidade, como por exemplo, as do CRM; 

Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira 

Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97); o documento apresentado deverá 

estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

4.4 O candidato que não acertar nenhuma questão da prova será eliminado. 

4.5 O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será 

o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será 

de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 

instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. 

4.6 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido 

na folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo 

com este edital ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou 

campo de marcação não preenchido integralmente. 

4.7 Todos os candidatos deverão devolver, obrigatoriamente, o Gabarito da Prova devidamente 

identificado, para comprovação da presença do candidato e viabilização da correção. 

4.8 O gabarito da prova será divulgado no endereço eletrônico www.sinop.mt.gov.br no dia 28/01/18 

às 14h00min. 

4.9 Caberá recurso para a vista do gabarito da prova escrita somente por escrito, em processo 

individual e em formulário disponível no Anexo II deste edital, em caso de argüição de 

ilegalidade quanto ao cumprimento das normalidades estabelecidas neste Edital. Os recursos 

deverão ser dirigidos à COREME – SMS SINOP, e entregues no endereço Avenida das 

Figueiras, nº 1503 (Sala da COREME), Setor Comercial, Sinop - MT, no dia 30/01/18 no período 

matutino (7h00min -11h00min). 

4.10 O resultado de Recursos do Gabarito da Prova Teórica e dos Aprovados será divulgado no 

dia 31/01/18 no endereço eletrônico www.sinop.mt.gov.br.  

4.11 Será realizada análise de currículo com peso de 10% na nota final, cuja pontuação seguirá a 

seguinte tabela com pontuação máxima possível é de 10 (dez) pontos e a mínima possível é de 0 

(zero) pontos: 
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TÍTULO PONTOS 

Curso de preceptoria de residência médica 8 

Tempo de atuação como preceptor em 

programas de residência médica ou graduação 

em medicina:  

01 (um) ponto por ano – máximo 2 pontos. 

4.12 A entrevista consistirá de questões realizadas pela banca da comissão examinadora que 

abordará aspectos relacionados aos princípios e práticas da Medicina de Família e Comunidade. 

4.13 A segunda etapa (análise de currículo e entrevista) ocorrerá no dia 02/02/18 às 13 horas no 

endereço Av. das Figueiras, nº 1503 (Sala da COREME), Setor Comercial, Sinop – MT. 

4.14 Os documentos comprobatórios do item 3.2 deverão sere entregues sob a forma de cópias 

autenticadas ou confere com o original no dia da segunda etapa, ou seja, 02/02/18 às 13 horas no 

endereço Av. das Figueiras, nº 1503 (Sala da COREME), Setor Comercial, Sinop – MT. 

4.15 A classificação final obedecerá ordem decrescente de pontuação. 

4.16 O resultado final será divulgado no dia 05/02/18 no endereço eletrônico 

www.sinop.mt.gov.br. 

4.17 Caberá recurso para a vista do resultado dos aprovados somente por escrito, em processo 

individual, em caso de argüição de ilegalidade quanto ao cumprimento das normalidades 

estabelecidas neste Edital. Os recursos deverão ser dirigidos à COREME – SMS SINOP, e 

entregues no endereço Avenida das Figueiras, nº 1503 (Sala da COREME), Setor Comercial, 

Sinop - MT, no dia 06/02/18 no período matutino (7h00min -11h00min). 

4.18 O resultado final após recursos será divulgado no dia 07/02/18 no endereço eletrônico 

www.sinop.mt.gov.br. 

 

Sinop, 13 de novembro de 2017. 

 

 

 

______________________________________          _____________________________________ 

            Eduardo Augusto Dossa                                                André Marchioro da Silva 

Coordenador da COREME – SMS SINOP                              Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO DE PRECEPTORES DO PRM-MGFC 

 

 

NOME: __________________________________________________ 

CPF: _________________ SEXO: _______________ 

DATA DE NASCIMENTO: ________________  NACIONALIDADE: ______________ 

UF NATURALIDADE: ___________________ NATURALIDADE: _______________ 

Nº DO RG: ___________ ÓRGAO EXPEDIDOR: ________ UF DO RG: _______ 

E-MAIL: ____________________________________________ 

TELEFONE DE CONTATO: _______________ CELULAR: ___________________ 

CEP: ________________  LOGRADOURO: _________________________________ 

COMPLEMENTO: _______ BAIRRO: ________________________________________ 

UF: _________________ MUNICÍPIO: ____________________________________ 

CRM: ________________ UF DO CRM: _______ 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, ____________________, declaro estar ciente e de acordo com as normas estabelecidas 

no Edital do Processo Seletivo para formação de cadastro de reserva de preceptores para o Programa 

de Residência Médica em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRM-MGFC) da Comissão de 

Residência Médica da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop-MT.  

 

 

Sinop, 13 de novembro de 2017. 

 

 

 

Assinatura 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO PARA RECURSOS 

 

À Comissão Examinadora do Processo Seletivo para Ingresso em 2018 no Programa de Residência 

Médica em Medicina Geral de Família e Comunidade da COREME – SMS SINOP 

Nome do candidato: _______________________________________________________ 

Nº da questão: ____________ 

Justificativa do candidato – Razões da solicitação do recurso 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Obs: Preencher com letra de forma 

Data:____/____/____                                             _____________________________________                      

                                                                                                Assinatura do candidato 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULÁRIO PARA RECURSOS 

Nome do candidato(a):______________________________________________________________ 

RECURSO: Nº DA QUESTÃO: _______ 

Nome do Funcionário: _______________________________________________   

Data:____/____/____ 

 


