EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS SUPERVISORES DOS PROGRAMAS DE
RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

Pelo presente edital a Comissão de Residência Médica, constituída no presente momento, em
atenção aos dispositivos da Resolução de n° 2 – 3/7/2013, da Secretaria de Educação Superior
- Comissão Nacional de Residência Médica, convoca os médicos preceptores de Nível 1(Um)
do Hospital Municipal Getúlio Vargas – HMGV, para comparecerem nos dias 29, 30 e 31 de
Outubro, das 8h às 12h e das 13h às 16h, conforme cronograma detalhado contido no Corpo
deste Edital e em seu anexo I, no Setor de Desenvolvimento de Pessoas da Fundação
Hospitalar Getúlio Vargas, a fim de realizar a votação para eleição dos Supervisores dos
Programas de Residência Médica deste, notadamente para os cargos de supervisão dos
programas.

O mandato dos supervisores será de 2 (dois) anos.

Poderão participar da eleição, na condição de eleitores, os médicos preceptores de nível 1(Um)
dos Programas de Residência Médica do HMGV, representante nomeado pela direção da
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas na COREME- HMGV, coordenador da COREME- HMGV.

Informamos que os candidatos interessados, a se candidatarem ao cargo de Supervisor na
referida eleição deverão providenciar sua inscrição junto a Secretaria da COREME do Hospital
Municipal Getúlio Vargas, Travessa Aliança, S/N, bairro Dihel, Sapucaia do Sul, entre os dias
15/10/2018 e 17/10/2018, das 09h às 17h, por meio de Termo de Declaração, cujo formulário
será fornecido no momento da inscrição, conforme o modelo do Anexo II deste Edital.

Somente poderão concorrer para os cargos de Supervisão dos Programas de Residência
Médica do HMGV os candidatos que estiverem devidamente inscritos no CREMERS, bem
como estejam em dia com as obrigações perante o Conselho, possuírem vinculo de no mínimo
três meses como preceptores de Nível 1(Um) dos Programas de Residência Médica do
Hospital Municipal Getúlio Vargas, ter vinculo celetista ou estatutário na Prefeitura Municipal de
Sapucaia do Sul ou Fundação Hospitalar Getúlio Vargas e possuir título de especialista na área
pretendida a supervisionar.

A divulgação dos candidatos inscritos se procederá através de Edital publicado no site
www.fhgv.com.br, bem como Edital a ser afixado nos murais do HMGV a partir do dia
19/10/2018.
Eventuais impugnações às candidaturas poderão ser encaminhadas, por escrito e
fundamentadas à Comissão Eleitoral no dia 22/10/2018, no Setor de Desenvolvimento de
Pessoas da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, na Travessa Aliança, S/N, bairro Dihel,
Sapucaia do Sul.

O Resultado do julgamento das impugnações e homologação das candidaturas será
divulgado através de Edital publicado no site www.fhgv.com.br e no estar médico do HMGV, a
partir do dia 23/10/2018.
A votação se procederá de forma escrita, secreta e presencial, sendo vedada a votação
por instrumento de procuração, ficando os votos depositados em urna lacrada até o momento
da apuração. O voto de cada eleitor se realizará mediante escolha de apenas um candidato por
voto para supervisor de cada programa, qualquer rasura, marca ou sinal que possa identificar o
eleitor ou escolha múltipla acarretará a anulação do voto.

Será eleito para cargo de Supervisor de cada um dos Programas de Residência Médica
o candidato que obtiver a maioria simples de votos.
Em caso de empate de número de votos, para os cargos de Supervisor, serão
adotados os seguintes critérios sucessivos para desempate:
1º) maior tempo de contrato do médico com o HMGV.
2°) inscrição mais antiga no CREMERS.

A apuração dos votos será realizada no dia 31/10/2018 às 17hs na sala de aula do
Hospital Municipal Getúlio Vargas, na Travessa Aliança, S/N, bairro Dihel, Sapucaia do Sul,
cujos trabalhos serão acompanhados pelos eleitores.

O resultado preliminar da votação será publicado no dia 31/10/2018, através de Edital,
com divulgação na página oficial da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas –
www.fhgv.com.br.

Eventuais impugnações à votação poderão ser encaminhadas, por escrito e
fundamentadas, no dia 01/11/2018, das 09h às 17h no Setor de Desenvolvimento de Pessoas
da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, na Travessa Aliança, S/N, bairro Dihel, Sapucaia do
Sul.
O resultado do julgamento das impugnações à votação e homologação da eleição será
divulgado através de Edital publicado no site www.fhgv.com.br, a partir do dia 05/11/2018.
O resultado final da votação será publicado no dia 06/11/2018, através de Edital, com
divulgação
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Sapucaia do Sul, 05 de outubro de 2018.

Pedro Ritter
Coordenador Interino da Comissão de Residência Médica do
Hospital Municipal Getúlio Vargas

ANEXO I

15/10 a 18/10/2018

Inscrições

19/10/2018

Divulgação dos Candidatos Inscritos

22/10/2018

Recurso

23/10/2018

Resultado de Recurso

29/10/2018 a 31/10/2018

Eleições

31/10/2018 – após 17h

Resultado Preliminar

1/11/2018

Recurso

05/11/2018

Resultado de Recurso

06/11/2018

Resultado Final

07/11/2018

Início do Mandato de Supervisão dos PRM’s

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE AQUIESCÊNCIA

Pela

presente,

________________________________________________CRM/RS

n°_________. Declaro que aceito registrar meu nome como candidato ao cargo de supervisor
do Programa de Residência Médica do Hospital Municipal Getúlio Vargas na especialidade
_______________________________, onde presto meus serviços, nas próximas eleições a
serem realizadas no período de 15/10/2018 a 07/11/2018.

Sapucaia do Sul, ______ de ___________________ de 2018.

Documentos entregues:
( ) Cópia do certificado do título de especialização na área de supervisão pretendida
( ) Declaração de vínculo como o CREMER-RS
( ) Comprovante de vínculo estatutário ou celetista

Assinatura e carimbo

