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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA 

 

EDITAL 2022/2023 
 

Manual do Candidato 
 

Estarão abertas as inscrições para o PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA EM PSIQUIATRIA, no período e condições abaixo 

especificadas: 

 

1- NÚMERO DE VAGAS: 03 (três) - na especialidade de Psiquiatria 

 

2- DURAÇÃO: 03 (três) anos – R1-R2-R3 

 

3- CARACTERÍSTICAS: 

3.1- Ensino de pós-graduação, sob forma de Especialização, para 

médicos graduados. 

3.2- Programa teórico e prático, com treinamento em serviço. 

3.3- CARGA HORÁRIA: A carga horária prevista, conforme a 

legislação, é de 60 horas por semana nos três anos do curso, incluindo 

plantões semanais.  

3.4- BOLSA: Serão fornecidas 36 (trinta e seis) bolsas para cada 

residente, durante todo o período de Residência, com contrato de 

autônomo, conforme a legislação em vigor.  

  

4- CREDENCIAMENTO: Credenciada pela Comissão Nacional de 

Residência Médica- SESu-MEC, Parecer nº 14/2000- Processo nº 

23.000.012700/2000-51, aprovado em 29/09/00. 

 

 

5-INSCRIÇÕES: 

 

5.1. Estarão abertas as inscrições conforme edital AMP 2022, pelo site da 

Associação Médica do Paraná (www.amp.org.br) 
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5.2. A taxa de inscrição da COREME-CH é de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Todos os inscritos devem pagar a taxa de inscrição da AMP e da COREME-

CH. 
  

5.2- Poderão inscrever-se candidatos possuidores de Diploma de 

graduação em Medicina ou que venham a se graduar até o final do ano letivo 

de 2022. 
 

6- SELEÇÃO: 

 6.1- A seleção dos candidatos será pública e incluirá as seguintes 

fases: 

a- 1ª. FASE: Prova Geral, através do EXAME AMP com valor de 

90% da pontuação, conforme a legislação, que será elaborada e 

aplicada pela Comissão de Provas da Associação Médica do 

Paraná – AMP conforme o edital AMP 2022.  O conteúdo 

programático, valor da inscrição e maiores informações estão 

disponíveis no site  www.amp.org.br. 

 

b- 2ª FASE: Entrevista para defesa de currículo, correspondendo a 

10% da pontuação, para os 20 (vinte) candidatos com as maiores 

notas da Prova Geral, à rua Padre Agostinho, 687- Curitiba (PR) 

será no dia 09 de dezembro de 2022, às 8:00 h.  

 

 

c- Os candidatos convocados para a 2ª FASE precisam enviar POR 

E-MAIL ao e-mail educacao@clinicaheidelberg.com.br   uma 

cópia do Currículo Vitae (CV) SEM COMPROVANTES até o dia 

07 de dezembro de 2022.  Os únicos documentos escaneados a 

serem enviados além do CV  são: o histórico escolar com Índice 

de Rendimento Acadêmico ou equivalente, o Diploma de 

graduação (em se tratando de candidato no último período do 

Curso Médico, documento expedido pelo referido Curso 

comprovando que o candidato deverá concluir o curso de 

graduação, sem dependência, até o final do ano letivo de 2022), o 

Registro no Conselho Regional de Medicina (para os candidatos 

já graduados), a Carteira de identidade ou equivalente 

(documento com foto aceito como identidade em nosso país) e o 
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Certificado de Conclusão de PROVAB ou Declaração de provável 

conclusão até 28/02/2023,ou Certificado de Conclusão do 

Programa de Residência Médica em Medicina Geral de Família e 

Comunidade (MGFC) ou Declaração de provável conclusão até 

28/02/2023, quando houver. Os demais comprovantes do CV 

devem ser trazidos no dia da entrevista.  

 

d-  O currículo será avaliado de acordo com: índice de rendimento 

acadêmico ou equivalente (10 % nota), interesse pela psiquiatria 

comprovados por estágios, monitoria, publicações na área (50 % 

nota), conhecimento de língua inglesa ou estrangeira (10 %), 

publicações, monitorias, estágios externos etc. (30 %). A nota 

bruta do currículo será transformada em uma nota padrão de 0 a 

100, sendo que o melhor currículo receberá 100 e os restantes 

proporcionalmente conforme a diferença de pontuação com este 

currículo. 

 

e- No dia da 2ª. FASE, o candidato deve trazer o seu documento de 

identidade com foto,além dos documentos comprobatórios do 

currículum. 

 

f- O resultado final se dará pela média ponderada da primeira (90 

%) e da segunda (10 %) fases.  Em caso de empate na nota, os 

critérios de desempate serão: nota da entrevista para defesa do  

currículo, nota da prova geral, idade. 
  

g- Resultado classificatório: a ser afixado em Edital, à rua Padre 

Agostinho, 687, no dia 16 de dezembro de 2022, às 8 horas. 

 

h- A partir da divulgação do resultado, os candidatos poderão 

interpor recurso por escrito até o dia 19 de dezembro de 2022 às 

8 h, improrrogáveis,pagando uma taxa administrativa de R$ 

100,00 (cem reais). 
 

i- O resultado do recurso com justificativa por escrito sairá até o dia 

20 de dezembro de 2022 às 8 h. 
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7- MATRÍCULA: 

 7.1 - A matrícula dos 3 (três) primeiros classificados será realizada 

dos dias 09 a 13 de janeiro 2023, no horário das 9 às 17 horas, a R Padre 

Agostinho, 687; 

7.2-Para a matrícula será necessário: número da conta no Banco do 

Brasil, PIS, RG, CPF, número do CRM-PR (ou protocolo), foto 3 x 4 recente, 

comprovante de endereço e cópia em papel do currículo resumido (1-2 

páginas). 

 7.2- No caso de desistência serão chamados, até o final de março de 

2023, os candidatos aprovados seguintes, rigorosamente conforme a ordem 

de classificação; 

 

8- REUNIÃO INICIAL: 

 

 Os médicos-residentes matriculados estão convocados para reunião 

inicial de apresentação, e período de adaptação (20 a 28 de fevereiro de 

2023), no dia 20 de fevereiro de 2023, às 07:30 horas, na sede da Clínica, 

à rua Padre Agostinho, 687, com o Coordenador da Residência Médica 
 
 

 

     Curitiba, 04 de julho de 2022 

 

 

 

Dr. Roberto Ratzke 

           Coordenador 

      educacao@clinicaheidelberg.com.br  
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