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ANO I – Nº00155 – PARNAMIRIM, RN, 11 DE FEVEREIRO DE 2011

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 030 DE 12 DE MAIO DE 2009

DECRETO Nº 5.594, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2011.

Dispõe sobre descontos e parcelamentos de créditos tributários
municipais e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art.73, XII, da Lei
Orgânica do Município;

Considerando a necessidade de possibilitar o recebimento dos
créditos tributários municipais, a partir de condições que permi-
tam a pronta adimplência dos contribuintes para com a Fazenda
Pública municipal;

Considerando, finalmente, a permissibilidade resultante do ar-
tigo 7.°, § 5.°, artigo 9° e 26, incisos I e II da Lei n.° 951, de 30 de
dezembro de 1997, Código Tributário Municipal, com as alterações
subsequentes:

DECRETA:

Art. 1º. Fica a Fazenda Municipal autorizada a conceder parce-
lamento de créditos tributários vencidos, em qualquer fase da co-
brança, após exame circunstanciado de cada caso requerido, aten-
dida a situação sócio-econômica do contribuinte em atraso e nas
condições que estabelecer.

Art. 2º. Os créditos tributários vencidos, referente a exercícios
anteriores, cujo contribuinte esteja em situação absolutamente regu-
lar em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro
do exercício em curso, têm descontos de até noventa por cento so-
bre multa e juros, com respaldo nos dispositivos do artigo 7.° § 5.°,
da Lei 951/97, alterado pela LC 005/01, desde que o pagamento
seja efetuado integralmente com valor atualizado em moeda cor-
rente do pais. 

§1º. Os descontos estabelecidos no caput deste artigo, não alcançam:

a) as multas por infrações, decorrentes de crimes contra a or-
dem tributária.

b) as multas por Infrações, decorrentes de descumprimento de
obrigação acessória, ficando o valor da citada multa, reduzida em
cinquenta por cento, quando paga à vista;

§2º Habilita-se o contribuinte a redução dos vinte por cento
(20%) IPTU – 2011 prevista no artigo 7° do Decreto n° 5.587/2010.

§3º.Os documentos de arrecadação para pagamento à vista dos
referidos débitos, serão emitidos através de requerimento do con-
tribuinte, no Setor de Atendimento ao Público da SEMUT, ou di-
retamente pela Internet, através do site www.parnamirim.rn.gov.br

Art. 3°. Os créditos referidos no artigo anterior poderão ser
parcelados em parcelas iguais e sucessivas atendidos os seguintes
critérios:

I- descontos de cinquenta por cento (50%) dos acréscimos legais
se parcelado em até seis parcelas;

II- descontos de quarenta e cinco por centos (45%) dos acrésci-
mos legais se parcelado em até doze parcelas;

III- descontos de quarenta por cento (40%) dos acréscimos legais
se parcelado em até dezoito parcelas;

IV- descontos de trinta por cento (30%) dos acréscimos legais
parcelados em até vinte e quatro parcelas;

V- descontos de vinte por cento (20%) dos acréscimos legais se
parcelado em até trinta parcelas;

VI- desconto de dez por cento (10%) dos acréscimos legais. Se
parcelado em até trinta e seis parcelas.

§1º. O parcelamento de que trata este Decreto não poderá ex-
ceder a 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nem alcançará multas
por infrações decorrentes de crimes contra a ordem tributária.

§2º. O limite mínimo do valor de cada parcela será de R$
30,00(trinta reais) para pessoa física e R$ 200,00 (duzentos reais)
para Pessoa Jurídica.

§3º. Em caso de atraso de três ou mais parcela, fica automati-
camente desconstituído o parcelamento, com a conseqüente rein-
scrição do crédito remanescente em dívida ativa.

§4º. Em caso de reparcelamento o número de parcelas não ex-
cederá aquelas remanescentes, e somente será concedido medi-
ante entrada de, no mínimo, trinta por cento (30%) do valor total
remanescente.

§5º. Os casos excepcionais, não contemplados neste Decreto,
serão submetidos ao exame do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico, em requerimento fundamentado,
para que este decida quanto à conveniência e oportunidade de a-
colhimento pela administração tributaria.

Art. 4°. Ao beneficiário do parcelamento do débito, desde que
com as parcelas devidamente quitadas, poderá ser fornecida Certidão
de Regularidade de Débitos Tributos Municipais com os mesmos
efeitos de Certidão Negativa, com prazo de validade de trinta (30)
dias. 

Art. 5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 21 de fevereiro de 2011.

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

JOSÉ JACAÚNA DE ASSUNÇÃO
Secretario Municipal de Tributação
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EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE DO DIVINO AMOR

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM 
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
Nº01/2011

A Prefeitura Municipal de Parnamirim, por meio do Hospital
Maternidade do Divino Amor (HMDA), torna pública a abertura
do processo seletivo para o Programa de Residência Médica em
Medicina de Família e Comunidade, através da Comissão de
Residência Médica – COREME/HMDA.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo para o Programa de RESIDÊNCIA

MÉDICA do Hospital Maternidade Divino Amor, com ingresso
no ano de 2011, credenciado pela Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM), será regido por este Edital e executado pela
Universidade Potiguar.

1.2.Ainscrição no Concurso implicará na aceitação dos termos
deste Edital.

1.3. Aseleção dos candidatos será realizada em 02 (duas) fases.
Na primeira, de caráter eliminatório e classificatório, será aplica-
da uma Prova Objetiva e na segunda fase, de caráter classificatório,
será atribuída uma pontuação baseada na análise e argüição cur-
ricular do candidato.

1.4. O candidato que não comparecer em qualquer das fases
de avaliação estará automaticamente eliminado do Processo
Seletivo.

2. DA RESIDÊNCIA MÉDICA
2.1. AResidência Médica é um curso de Pós-graduação lato sen-

su, regulamentado pelo decreto nº 80.281, de 05/09/77, pela Lei
6.932 de 07/07/81 e demais Resoluções emanadas da CNRM.

2.2. Os programas de treinamento em serviço serão cumpridos
em regime de tempo integral e plantões, com carga horária de 60
horas semanais, perfazendo um total de 2.880 horas anuais.

2.3 O processo de formação do residente seguirá as diretrizes
Institucionais da Integralidade da Atenção à Saúde, o princípio e o
compromisso do HMDA, onde o aprendizado em serviço será de-
senvolvido em quaisquer dos cenários de práticas assistenciais e
de cuidados à pessoa disponíveis na rede de atenção à saúde deste
Município.

2.4 A Residência médica terá duração de 02 (dois) anos.
2.5 Os residentes deverão seguir todas as normas e regras esta-

belecidas pela Instituição, bem como observar o contido no
Regimento Interno da COREME, respeitando as Resoluções esta-
belecidas pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM-
MEC.

2.6 A Residência Médica terá início em 28 de março de 2011,
às 8h, sendo a presença do candidato na reunião que se realizará no
auditório do HMDA obrigatória e indispensável. O candidato que
não se apresentar terá o seu contrato rescindido.

2.7 O Médico Residente, aprovado neste processo seletivo e ma-
triculado, que não possuir inscrição no Conselho Regional de
Medicina do Rio Grande do Norte - CRMRN deverá realizá-la em
até 30 dias após o inicio das atividades na Residência Médica, sob
pena de rescisão do contrato.

3. DAS VAGAS

São oferecidas para o Programa de RESIDÊNCIA MÉDICA
do Hospital Maternidade Divino Amor, em Medicina de Família
e Comunidade, 5 vagas (R1). O Programa é credenciado pela
CNRM. Credenciamento Provisório: Medicina de Família e
Comunidade, aprovado em plenária do CNRM em dezem-
bro/2010. 

3.1. O preenchimento das vagas dar-se-á por meio de processo
classificatório, obedecendo à ordem decrescente dos Argumentos
Finais dos candidatos que forem considerados aptos, segundo os
critérios estabelecidos pelos item 5 deste Edital.

3.1.2. O cálculo do Argumento Final (AF) será obtido pela
seguinte fórmula:

AF = 0,9 x Prova Escrita + 0,1 x Análise e Argüição Curricular

4. DA INSCRIÇÃO
4.1 Local e período
A inscrição no Concurso poderá ser realizada no período de 25

de fevereiro à 4 de março de 2011 e deverá ser feita pelo(a) can-
didato(a) ou por procurador legalmente constituído na Central de
Atendimento da Universidade Potiguar, Unidade Salgado Filho -
Campus de Natal/RN, localizada na Av. Sen. Salgado Filho, 1610,
Lagoa Nova, CEP: 59056-000, de segunda à sexta-feira, no horário
das 09:00h às 21:00h, e aos sábados, no horário das 09:00h às 12:00h
horas ou pelo site http://www.unp.br, neste caso os documentos
deverão ser remetidos por SEDEX, conforme os subitens 4.3.1 e
4.3.1.1 deste Edital.

4.2 Taxa de inscrição
4.2.1. A taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais) e deverá

ser paga na rede bancária, através de boleto bancário impresso da
internet (disponível em http://www.unp.br), ou diretamente na
Central de Atendimento da Universidade Potiguar relacionada no
item 4.1 deste Edital , até a data final do período previsto no item
4.1 deste Edital, considerando o horário local de postagem.

4.2.2. Para a emissão do Boleto de Pagamento Bancário da
taxa de inscrição pela internet, o candidato(a) deverá preencher
inicialmente o Formulário de Inscrição, disponível no site
http://www.unp.br, e imediatamente o sistema disponibilizará a
opção de impressão do Boleto de Pagamento Bancário para o paga-
mento da taxa de inscrição.

4.3 Requisitos e procedimentos
4.3.1. No ato da inscrição devem ser obrigatoriamente apre-

sentados, na Central de Atendimento da Universidade Potiguar rela-
cionada no item 4.1 deste Edital ou remetidos via SEDEX para o
endereço constate do item 4.3.1.1 deste Edital, os seguintes docu-
mentos:

a) Formulário de Inscrição para o PRM em Medicina de Família
e Comunidade (ANEXO 1);

b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
c) Fotocópia da carteira de identidade
d) Fotocópia do CPF
e) Fotocópia autenticada de diploma de Curso de Graduação;

no caso de diploma obtido no exterior, é necessária a convalidação
por Universidade Pública;

f) Fotocópia autenticada do Histórico Escolar da graduação;
g) Curriculum Vitae devidamente comprovado com cópias dos

comprovantes (ver Anexo 02 deste Edital);
h) 02 (duas) fotografias 3X4 recentes.
4.3.2. Somente serão aceitos os pedidos de inscrição, por

SEDEX, cuja postagem tenha ocorrido até a data final do período
previsto no item 4.1 deste Edital, considerando o horário local de
postagem. Uma vez aceito o pedido de inscrição, o candidato será
informado do deferimento através do e-mail fornecido no ato da
inscrição.

4.3.1.1. Os documentos relacionados no item 4.3 deste Edital
deverão ser remetidos por SEDEX para o seguinte endereço:
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4.3.4. Será admitida a inscrição do(a) Candidato(a) que ainda
esteja em fase de conclusão do Curso de Graduação, exigindo-se,
contudo, que o mesmo comprove, por documento emitido e assi-
nado pela Instituição de Ensino Superior, que estará concluindo
até a data prevista neste Edital para a matrícula no PRM - Medicina
de Família e Comunidade;

5. DAAVALIAÇÃO
5.1. O processo seletivo será realizado em 02 (duas) etapas,

sendo que 90% corresponderá a prova teórica e 10% a análise e
argüição curricular, conforme determina a Resolução nº 08 de 05
de agosto de 2004 da CNRM, no NIPEC (Núcleo Integrado de
Ensino, Pesquisa e Extensão Comunitária). Endereço: Rua Aspirante
Santos, número 340, Santos Reis, Parnamirim/RN. 

5.2. A seleção será realizada no período de 11 à 18 de março de
2011, observando-se o seguinte:

PROVA OBJETIVA 11/03/2011
RESULTADO DA PROVA 15/03/2011
ARGUIÇÃO CURRICULAR 18/03/2011

5.3. Primeira Fase da Seleção: consistirá na realização de pro-
va objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com questões
de múltipla escolha, nas seguintes áreas de conhecimento:

- 20 (vinte) questões de Ginecologia e Obstetrícia;
- 20 (vinte) questões de Pediatria;
- 20 (vinte) questões de Clínica Médica;
- 20 (vinte) questões de Cirurgia Geral.
- 20 questões de Medicina Preventiva e Social
5.3.1. As questões de múltipla escolha versarão sobre conhe-

cimentos gerais, considerarão domínio de conteúdo e interpretação
adequada de situações apresentadas, e cada uma delas terá quatro
opções de resposta, das quais apenas uma será correta.

5.3.2. Estarão aptos a participar da segunda fase os 20 (vinte)
primeiros candidatos classificados na primeira fase e que obtiverem,
no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de acertos no total das
questões válidas da Prova Objetiva.

5.2. Segunda Fase da Seleção: de caráter classificatório, consis-
tirá na análise e argüição curricular por meio da documentação com-
probatória constante do Anexo 2 deste Edital (Quadro da Análise
Curricular).

6. DAAPLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
6.1. Da prova objetiva

6.1.1. AProva Objetiva será aplicada no dia 11 de março de 2011,
no NIPEC, Rua Aspirante Santos, número 340, Santos Reis,
Parnamirim/RN, e terá 4 (quatro) horas de duração.

6.1.2. O ingresso no local de realização das prova objetiva so-
mente será permitido das 07h30min às 8 horas (horário local).

6.1.3. O candidato que chegar após as 8 horas não terá acesso
ao local de realização da prova e será automaticamente eliminado
do processo seletivo.

6.1.4. Para a realização da prova objetiva somente será admiti-

do o uso de caneta esferográfica confeccionada em material trans-
parente, de tinta na cor preta ou azul.

6.1.5. Para ter acesso à sala de provas, o candidato deverá ap-
resentar o original do mesmo documento de identificação constante
do cartão de inscrição.

6.1.5.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar,
no dia de realização da prova, o documento relacionado no item aci-
ma por motivo de perda, roubo ou furto, será admitida a apresen-
tação de outro documento identifique o candidato juntamente com
o registro da ocorrência em órgão policial.

6.1.5.2. Não será aceita cópia de documento de identificação,
ainda que autenticada, e tampouco protocolo de documento.

6.1.6. O candidato deverá, necessariamente, assinar a Folha de
Respostas, no espaço reservado para este fim, sob pena de não ser
corrigida.

6.1.6.1. Serão de inteira responsabilidade do candidato os pre-
juízos advindos do preenchimento indevido da Folha de Respostas,
não sendo admitida a sua substituição. 

6.1.6.2. Serão consideradas marcações indevidas as que es-
tiverem em desacordo com este Edital ou com as instruções conti-
das na Folha de Respostas.

6.1.6.3. O candidato deverá assinar a Folha de Respostas no es-
paço apropriado e manuseá-la sem que seja rasurada, dobrada ou
amassada, pois ela é insubstituível.

6.1.6.4. Não será permitido que as marcações na Folha de
Respostas sejam feitas por terceira pessoa, salvo em caso de can-
didato que tenha solicitação de condição especial para esse fim,
deferida pela Comissão Examinadora.

6.1.6.5. Na Folha de Respostas, o candidato deverá marcar, ex-
clusivamente, a opção que julgar correta para cada questão, seguin-
do as orientações ali contidas e usando caneta esferográfica de tin-
ta preta ou azul.

6.1.7. Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o can-
didato deverá entregar ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno
de Prova.

6.1.7.1. Caso o candidato retire-se definitivamente da sala de
provas antes de decorridas 03 (três) horas do início das provas, o
mesmo deverá entregar ao fiscal também o Caderno de Prova.

6.1.7.2. Caso o candidato retire-se definitivamente da sala de
provas após decorridas 03 (três) horas do início das provas, o mes-
mo poderá levar consigo o Caderno de Prova.

6.1.8. O candidato somente poderá deixar o local de prova decor-
ridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos após o início da mesma.

6.1.9. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo
para a aplicação das provas.

6.1.10. O candidato que, por qualquer motivo, se ausentar do
prédio onde estiver realizando a prova, não mais terá acesso ao referi-
do local.

6.1.11. Não serão computadas as questões não assinaladas,
questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura,
ainda que legível.

6.2. Da fase de análise e argüição curricular
6.2.1. O candidato deverá estar presente no local da argüição e

análise curricular 30 (trinta) minutos antes do horário marcado.
6.3. Não será permitido ao candidato, em qualquer fase do

processo seletivo, portar arma, telefone celular, relógio eletrônico
ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, calculadora, câmera
fotográfica, dicionário, apostila, “dicas” ou qualquer outro mate-
rial didático do mesmo gênero, livro, boné, corretivo líquido, bor-
racha e outros.

6.3.1. AComissão examinadora não se responsabilizará por per-
das ou extravios de objetos durante a realização do processo sele-
tivo.

6.4. Terá sua prova anulada e/ou será eliminado do Processo
Seletivo o candidato que, durante a sua realização:

Universidade Potiguar – UnP

Curso de Medicina

Av. Sen. Salgado Filho, 1610, Lagoa Nova

Natal/RN

CEP: 59056-000
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a) for surpreendido fornecendo e/ou recebendo auxílio para a
execução da prova;

b) for surpreendido portando telefone celular, relógio eletrôni-
co, gravador, receptor, calculadora, câmera fotográfica, pager, note-
book e/ou equipamento similar, ainda que não estejam ligados;

c) atentar contra a disciplina ou desacatar quem quer que es-
teja investido de autoridade para coordenar, fiscalizar ou orientar
a aplicação das provas;

d) recusar-se a entregar o material da prova ao término do tem-
po estabelecido;

e) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamen-
to de fiscal;

f) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando Folha de
Respostas ou Caderno de Prova;

g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Prova ou
na Folha de Respostas;

h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
i) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para

obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do
Processo Seletivo;

j) descumprir o estabelecido na capa do Caderno de Prova.

7. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
7.1. O preenchimento das vagas dar-se-á por meio de processo

classificatório, obedecendo à ordem decrescente dos Argumentos
Finais dos candidatos que forem considerados aptos.

7.1.1. Os candidatos serão chamados em ordem decrescente de
notas, até o preenchimento das vagas de cada Programa de
Residência Médica- PRM.

7.2. Caso haja desistência de matrícula por parte de algum can-
didato, a vaga aberta será preenchida obedecendo rigorosamente a
ordem de classificação dos candidatos.

7.3. Em caso de empate entre candidatos, serão utilizados os
critérios de desempate, na seguinte ordem:

a) nota da prova teórica;
b) nota do “Curriculum Vitae”;
c) nota da argüição curricular;
d) idade (superior).

8. DO RESULTADO
Os resultados oficiais do processo seletivo serão divulgados

no site: www.unp.br e afixados na COREME do HMDA até o dia
22 de março de 2011. Não será divulgado resultado por telefone, e-
mail e correio.

9. DA MATRÍCULA
9.1 Os candidatos aprovados para as vagas deverão firmar o

Contrato Padrão de Matrícula da Residência Médica no período de
23 à 25 de março de 2011, das 08:00h às 18:00h horas, na COREME
do Hospital Maternidade Divino Amor, Av. Tenente Medeiros, 145,
Centro, Parnamirim/RN.

9.2 Os candidatos que não se apresentarem no período especi-
ficado no item 9.1 serão desclassificados, perdendo o direito à va-
ga e sendo substituídos pelos candidatos suplentes, convocados na
ordem de classificação.

9.3 No ato da matrícula, bem como da assinatura do Contrato
Padrão de Matrícula para Residência Médica (termo de aceitação
da vaga) o candidato que se inscreveu na condição de concluinte
do curso de medicina deverá comprovar a conclusão do curso por
meio de documento oficial, expedido pela Coordenação do Curso
e da Instituição de origem.

9.4 Os documentos a seguir serão exigidos no ato da matrícula:
a) Certificado (original e cópia) de conclusão de graduação em

medicina até 30 de dezembro de 2010.
b) Carteira de identidade (cópia legível frente e verso);

c) cópia legível Cadastro de Pessoa Física (CPF)
d) carteira de Identidade Profissional de Médico do Rio grande

do Norte (cópia frente e verso) 
e) Ser brasileiro, naturalizado ou possuir visto de permanência

no País;
f) Conta Corrente no Banco do Brasil
g) Apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais (vigente até o

período de término da residência)
h) Inscrição Previdência Social
i) 2 fotos 2 x 2 (com identificação no verso)
9.5. O não comparecimento com a documentação exigida, bem

como a não assinatura do Contrato Padrão de Matrícula para
Residência Médica, no período estipulado, implicará automatica-
mente na desclassificação do candidato.

9.6. Em hipótese alguma será enviada correspondência chaman-
do o candidato classificado ou suplente para matrícula e/ou assi-
natura do contrato, incumbindo ao candidato a observância dos pra-
zos descritos neste Edital.

9.7. O candidato que firmar o Contrato Padrão de Matrícula e
desistir de cursar o PRM escolhido deverá entregar na COREME
o Termo de Desistência, devidamente preenchido e assinado. Não
serão aceitos Termos de Desistência remetidos através de fax, cor-
reio, ou e-mail. 

9.7.1. Não sendo formalizada a desistência o Residente será
cadastrado no site Oficial da Comissão Nacional de Residência
Médica.

10 CRONOGRAMA
O processo seletivo seguirá o seguinte cronograma:

INSCRIÇÕES 25/02/11 à 04/03/11
PROVA OBJETIVA 11/03/2011
RESULTADO DA PROVA 15/03/2011
ARGUIÇÃO CURRICULAR 18/03/2011
RESULTADO FINAL 22/03/2011
MATRÍCULA 23 à 25/03/2011
INÍCIO DA RESIDÊNCIA 28/03/2011

11 DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo

correto preenchimento da guia de recolhimento da inscrição no con-
curso. Portanto, o depósito, pagamento ou transferência de valor
da taxa de inscrição efetuado em conta incorreta, em hipótese al-
guma será trocado, devolvido ou transferido o valor pago.

11.2. O candidato portador de necessidades especiais, obriga-
toriamente, deverá declará-las, por ocasião da inscrição e da ma-
trícula, sendo tal ato essencial para estabelecer as responsabilidades
das partes face às determinações legais. No ato da inscrição, deve-
rá protocolar pedido na Central de Atendimento da Universidade
Potiguar relacionada no item 4.1 deste Edital. 

11.3. O Processo Seletivo será realizado pela Universidade
Potiguar. 

11.4. Os casos omissos referentes ao presente Edital serão re-
solvidos pela Comissão Examinadora.

11/02/2011.

MARCIANO PAISINHO
Secretário Municipal de Saúde de Parnamirim

DOM na internet
acesse o site: parnamirim. rn. gov.br  e fique 

por dentro das ações realizadas no município



ANEXO 2 

QUADRO DAANÁLISE CURRICULAR
PONTUAÇÃO MÁXIMA

1. Estágios Extra-Curriculares: carga horária mínima de 240 ho-
ras, com duração mínima de 6 meses. A documentação de estágio
sem comprovação de carga horária não será pontuada.

- Pontuação: 0,50 por cada 240 horas.
- Pontuação máxima no item: 3,00.
2. Monitoria(s)/Atividade(s) de Iniciação Científica/Bolsas de

Extensão devidamente registradas pela IES.
- Pontuação: 0,50 por cada semestre.
- Pontuação máxima no item: 3,00.
3. Apresentação de trabalhos em congressos ou simpósios (publi-

cados em Anais).
- Pontuação: 0,25 por apresentação.
- Pontuação máxima no item: 1,50.
4. Publicação de Trabalhos em revistas científicas.
- Não indexada: 0,50 por trabalho.
- Indexada Nacional (Base Scielo): 0,75 por trabalho.
- Indexada Internacional (Base Pubmed): 1,0 por trabalho.
- Pontuação máxima no item: 2,00.
5. Conhecimento em Língua Estrangeira (inglês ou espanhol).

O documento comprobatório deverá indicar os níveis de estudo.
- Básico (até dois anos de estudo): 0,25.
- Intermediário (entre 2 e 4 anos de estudo): 0,40.
- Avançado (a partir de 4 anos): 0,50.
- Pontuação máxima no item: 0,50
TOTAL DE PONTOS 10,00
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ANEXO 01

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

ESPECIALIDADE:__________________________________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________________________________________
Sexo: _____________________________________________________________________________________________________
Filiação: ___________________________________________________________________________________________________
Estado Civil: ______ Dependentes: ______ D. do Nascimento: ________________________________________________________ 
Natural de: ___________________________ UF _______ Nacionalidade: _______________________________________________
RG. __________Órgão Expedidor: ________________ Data da Expedição: ______________________________________________ 
CPF___________________________ Título de Eleitor: ______________________________________________________________ 
Nº. do PIS ou PASEP: _________________________________________________________________________________________ 
Escola Médica onde Concluiu o Curso de Medicina:_______________________Ano: ______________________________________ 
Endereço do candidato: Rua/Av:_________________________________________Nº _______ Bairro:
___________________________Cidade: ________________CEP_____________________________________________________ 
E-mail _____________________________________________________________________________________________________ 
TELEFONES: Celular: ______________________Residencial: _______________________________________________________ 
NOMES DE PESSOAS E TELEFONES (celular e residencial) PARA RECADO: 
1. _________________________________Telefones: _______________ - ______________________________________________ 

2. __________________________________Telefones: ______________ - ______________________________________________ 

Declaro conhecer e aceitar todos os termos e preencher todos os requisitos constantes do Manual do Candidato do Processo Seletivo
para Médicos Residentes em consonância com as Normas da Comissão Nacional de Residência Médica. 
Natal, _____/_____/2011. 

__________________________________________________________________________________________________________
Assinatura do Candidato ou Procurador Legal

DOM NA INTERNET
acesse o site: 

parnamirim. rn. gov.br 
e fique  por dentro das ações

realizadas no município
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