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1- APRESENTAÇÃO  
O Hospital Alberto Rassi – HGG faz saber, e torna pública, a abertura das inscrições e 

estabelece as Normas para o Concurso de Seleção para Programa de Treinamento 

Avançado em Medicina Intensiva (TAMI), visando o preenchimento de 2 (duas) vagas 

para o período eletivo que se inicia em 2015.  
 
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
2.1. As vagas distribuir-se-ão conforme especificado abaixo: 
 
3. VAGAS :   

3.1 Serão ofertadas 02 (duas) vagas com os seguintes pré-requisitos. 

 
4- DO PROGRAMA DE TREINAMENTO AVANÇADO EM MEDICINA INTENSIVA 
4.1. O Programa de Treinamento Avançado em Medicina Intensiva (TAMI), em regime 

especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais, já incluído um 

plantão noturno de 12 (doze) horas semanais, será executado sob supervisão. 

 
4.2. O Programa terá início em 01/04/2015, e será realizado, prioritariamente, nas 

dependências do Hospital Alberto Rassi HGG, mas poderão ser usados outros locais de 

treinamento, por meio de convênios específicos.  

 
4.3. Os candidatos deverão ter concluído o curso de graduação de medicina ou 

equivalente, com certificado emitido pela Instituição de Ensino Superior em Medicina 

cadastrada pelo MEC.  

 
4.4. Os candidatos selecionados deverão, obrigatoriamente, ser matriculados na 

instituição, conforme data prevista no Item 12.  

 
4.5. Os candidatos selecionados e matriculados serão avaliados, regularmente, pelos 

preceptores do TAMI, de acordo com o desempenho técnico-profissional e a 

integração nas atividades curriculares. Somente receberão o Certificado de Conclusão 

os especializandos que satisfizerem as condições previstas neste Edital. 

 
4.6. A duração do programa será de três anos de duração, para os candidatos com 

acesso direto e dois anos de duração para os candidatos com residência médica e/ou 

estágio na área específica.  

 

4.7. Para a cota com acesso de pré-requisito os candidatos deverão apresentar 

certificado de conclusão da residência médica e/ou estágio na área especifica com 

certificado emitido pela AMB. 

 
 
 



 
5- DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE TREINAMENTO AVANÇADO  

 
5.1. Ter concluído o curso de graduação plena em Medicina, realizado em Instituições 

credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC).  
5.2. Ter situação regularizada junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado de 

Goiás (CRM/GO). Os candidatos, oriundos de outros Estados da Federação, deverão 

possuir habilitação para atuar, profissionalmente, no Estado de Goiás.  
5.3. Os candidatos brasileiros, graduados em medicina no exterior, deverão apresentar 

diploma revalidado por universidade pública brasileira e registro no CRM-GO. Os 

candidatos estrangeiros, além do diploma revalidado e do registro no CRM-GO, 

deverão ter visto permanente no Brasil.  
5.4. Estar em dia com o serviço militar obrigatório. 
 
6- INSCRIÇÃO:  
 
6.1 - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO  
I - Xerox:  

• Carteira de Identidade;  
• CPF;  
• Carteira do Conselho Regional de Medicina;  

 

II - Uma foto 3 X 4;  
III - Ficha de inscrição preenchida (Anexo do Edital) 

  
DA INSCRIÇÃO  
As inscrições serão efetuadas de 09/03/2015 a 13/03/2015, na COREME do Hospital 

Alberto Rassi - HGG, no 5º andar, de 2ª a 6ª feiras, das 09:00 às 15:00 h.  
Av. Anhanguera, nº 6479, St. Oeste  
Goiânia – Go 
Fone: (62) 3209 9981 
e-mail: hgg.sep@idtech.org.br 
OBS.: A inscrição só poderá ser efetuada pessoalmente ou por procurador 

devidamente investido para tal finalidade (procuração pública). 

 
 
6.2 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 
6.2.1. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma expressa de aceitação 

de todas as normas constantes no presente Edital, das quais o candidato não poderá 

alegar desconhecimento.  
6.2.2. Não serão aceitas inscrições condicionais e/ou fora do período e horários 

estabelecidos, quaisquer que sejam as razões alegadas, salvo pelo adiamento ou 

prorrogação oficial do período inicialmente divulgado.  



 
6.2.3. Ao candidato, será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento 

da Ficha de Inscrição.  
6.2.4. O candidato que fizer qualquer declaração falsa ao se inscrever, ou que não 

possa satisfazer todas as condições enumeradas neste Edital, terá cancelada sua 

inscrição, sendo anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que tenha sido 

aprovado no processo seletivo público. 
 
7- SELEÇÃO:  
 
7.1 Primeira Fase - ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA 
A primeira fase consistirá de uma prova objetiva, com 25 (vinte e cinco) questões de 

igual valor, de múltipla escolha, com o equivalente de 90% (noventa por cento) da 

pontuação final, com 5 (cinco) alternativas, sendo uma única alternativa correta, sobre 

as áreas básicas de Clínica Médica e Cirurgia Geral.  

7.2 Segunda Fase: Avaliação curricular com o equivalente a 10% (dez por cento) da 

pontuação final; vide Anexo do Edital).  

7.3 Observação:  

O candidato aprovado para segunda fase deverá apresentar o Currículo no dia 

24/03/2015. 
 

8- DIVULGAÇÕES DO GABARITO DA PROVA  
Gabarito Primeira fase será divulgado no dia 19/03/2015 a partir das 14 horas no site 

do Hospital de Alberto Rassi - HGG.  
 
09- RESULTADOS  

 
9.1- O preenchimento das vagas para o TAMI será realizado por ordem decrescente, 

conforme o número de vagas oferecidas, a partir da soma das notas da prova e da 

avaliação curricular.  

 
9.2 - Não será aceito qualquer recurso em relação aos critérios estabelecidos para o 

desempate.  

 
9.3 - A divulgação do resultado preliminar será realizada no dia 23/03/15 à partir das 

14:00 horas, na COREME e no site do Hospital Alberto Rassi - HGG, em listagem 

nominal em ordem decrescente de classificação, indicando a colocação dos 

candidatos. 

 

 

 



 
9.4 - A divulgação do resultado final será realizada no dia 26/03/15 à partir das 14:00 

horas, na COREME e no site do Hospital Alberto Rassi - HGG, em listagem nominal em 

ordem decrescente de classificação, indicando a colocação dos candidatos habilitados 

para a matrícula. 

 

10- CRITÉRIO DE DESEMPATE FINAL  

 
O desempate entre os candidatos obedecerá aos seguintes critérios, pela ordem:  

 
a) Maior pontuação na primeira fase;  

b) Maior pontuação na segunda fase;  

c) Maior idade. 

 
11 - DATA E LOCAL DA SELEÇÃO  

 
Chegar com meia hora de antecedência no local.  
 

Primeira Fase: 16/03/2015: primeira fase.  

Horário: Início - 08:00 horas / término 11:00 horas.  
Local: Auditório Hospital Alberto Rassi HGG  
 
12 - MATRÍCULA  
 

12.1 Os candidatos aprovados deverão apresentar-se à COREME, no 5º andar do 

Hospital Alberto Rassi para efetuar matrícula no dia 30/03/2015, das 09:00 horas às 
15:00 horas. O candidato poderá se fazer representar por procurador devidamente 

investido para tal finalidade (procuração pública). 
 
12.2 Não haverá convocação específica para tal apresentação.  
 

12.3 No ato da matrícula apresentar:  

 

• 02 fotos 3 X 4 (recente)  

• Cópia autenticada do Diploma Médico  

• Cópia autenticada da carteira do Conselho Regional de Medicina  

• Inscrição INSS  

• Cartão de vacina ( atualizado )  

• Cópia do comprovante de residência e/ou especialização 



 
 
• Cópia da Identidade e CPF 
 
13 - INÍCIO DO PROGRAMA:  

 
O Programa de Treinamento Avançado em Medicina Intensiva terá início no dia 

01/04/2015.  
Obs: No caso de desistência de um candidato aprovado e devidamente matriculado, 
será chamado o suplente mais bem classificado, para que no prazo de 2 (dois) dias se 
apresente e efetue matrícula.  
 

14- NOTAS GERAIS:  
 

14.1- Será eliminado do Concurso o candidato que:  

 
14.1.1. Faltar a qualquer uma das fases;  
14.1.2. Obtiver pontuação grau inferior a 50% (cinqüenta por cento) na 1ª fase do 

concurso;  
14.1.3. For surpreendido, durante a prova, utilizando qualquer meio de consulta ou 

fraude;  
14.1.4. Não apresentar a documentação exigida por ocasião da matrícula;  
14.1.5. Não apresentar declaração original ou cópia autenticada (fornecida pela 

instituição de origem) atestando a conclusão do Curso Médico até a data de início do 

programa. 
14.2- Não serão fornecidas declarações de aprovação na Primeira Fase da seleção;  
14.3- Não haverá segunda chamada em qualquer das provas.  
14.4- O Concurso perderá sua validade 60 (sessenta) dias após o início dos Programas 

e, conseqüentemente, todo material nele utilizado será destruído.  
14.5- O aluno que não comparecer na data de início do curso terá 48 (quarenta e oito) 

horas para justificar, por escrito, sua ausência, sob pena de ser desligado do programa.  
14.6- Os casos omissos, não previstos neste Edital / Manual, quaisquer que os sejam, 

serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Especialização em Terapia 

Intensiva do Hospital Alberto Rassi - HGG.  
14.7- A Coordenação do TAMI fará divulgar, sempre que necessária, normas 

complementares ao Presente Edital e avisos oficiais.  
14.8 - O  TAMI do HGG corresponde ao programa de especialização em medicina 

intensiva da AMIB e ao final do treinamento o candidato estará habilitado a realizar a 

prova de título da AMIB 

 

Goiânia/GO, 03 de março de 2015. 

 

Dr. Marcelo Fouad Rabahi  

Diretor de Ensino e Pesquisa 


