
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA

RESIDÊNCIA MÉDICA 2018 – EDITAL DE PREENCHIMENTO DE VAGAS
OCIOSAS

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio do Hospital
Universitário Ana Bezerra (HUAB), considerando os termos da Resolução nº
050/2009,  de  17  de  dezembro  de  2009,  do  Conselho  de  Administração
(CONSAD),  e  deliberação  realizada  pela  Comissão  de  Residência  Médica
(COREME) do HUAB, torna público que realizará o remanejamento de vagas
ociosas para os candidatos aprovados nos programas de Residência Médica
da UFRN 2018 - EDITAL Nº 01/2017.

                                                 I-DO PREENCHIMENTO DE VAGAS OCIOSAS

1.1.  Em  virtude  existirem  vaga(s)  ociosa(s)  no  programa  de  Residência
Médica  em  Medicina  da  Família  e  Comunidade,  por  falta  de  candidato
aprovado, o candidato aprovado no Processo Seletivo 2018 que não realizou
matrícula  para  um  Programa  de  Residência  Médica  da  UFRN  poderá
matricular-se em outro que disponha de vagas. 

1.1.1. O  preenchimento  das  vagas  obedecerá  à  ordem  decrescente  das
Notas Finais dos candidatos aprovados no Processo Seletivo 2018, EDITAL Nº
01/2017.

1.2. Ocorrendo empate na Nota Final (NF) entre os candidatos aprovados,
serão utilizados os critérios de desempate especificados abaixo: 

1.2.1. Idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece o artigo 27,
parágrafo único, da Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003.

1.2.2. Na hipótese de não haver candidato na condição supracitada, será
dada  preferência  ao  candidato  que  obtiver,  na  seguinte  ordem  de
prioridade, 

a) maior pontuação na Prova Objetiva; 
b) maior idade.

1.3. O candidato que desejar preencher a(s) vaga(s) ociosa(s) na Residência
Médica em Medicina da Família e Comunidade do HUAB deverá enviar um e-
mail para gepehuab@gmail.com, no período de 14 a 16/03/2018, contendo
os seguintes dados: Nome completo; CPF; Número de inscrição no Processo
Seletivo 2018  e telefone para contato.



1.4.  O resultado da classificação do candidato para preenchimento da(s)
vaga(s) ociosa(s) será divulgado no sítio da COMPERVE/UFRN, no prazo de
três dias úteis após o encerramento do envio do e-mail, juntamente com o
local e prazo para a realização das matrículas.

1.5.  A  convocação  para  preenchimento  da(s)  vaga(s)  ociosa(s)  será
realizada uma única vez.

                                              II – DOS PROGRAMA E DAS VAGAS

2.1. Distribuição das vagas ociosas e duração do programa.

Programa Vagas ociosas Duração

Medicina de Família e Comunidade e Família 03 02 anos

                                             III- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1-  Outras  informações  poderão  ser  obtidas  na  Gerência  de  Ensino  e
Pesquisa do HUAB, situada na Av. Rio Branco n. 588, Centro, Santa Cruz /RN,
telefone (84) 99193- 6484.

13.11.  Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital  serão
analisados pela Comperve e pelas COREME da HUAB.

                                                                                                Natal, 13 de
março de 2018.

                                                Profª Maria Cláudia de Medeiros Dantas de
Rubim Costa
                                                                         Superintendente do HUAB


