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CONCURSO SELETIVO PARA MÉDICOS RESIDENTES 2022/2023 – EDITAL 01/2022 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA DA ASSOCIAÇÃO SAN JULIAN, AMIGOS E 

COLABORADORES 

5ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 01/2022 

 A Associação San Julian Amigos e Colaboradores, por meio da Comissão de Residência Médica 
(COREME), no exercício de suas atribuições e competências, torna público e estabelece a retificação do Edital 
nº 001/2022, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital: 

I - Retificar o item “1 da Nota de Rodapé” do item 6.3 do Edital 01/2022: 

Onde se lê: 

¹Considerando o disposto na Lei nº 12.871 de 22 de outubro de 2013 e Resolução da CNRM nº 35 de 9 de janeiro de 2018, 
são considerados programas de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o 
SUS o Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e os Programas de Residência em Medicina Geral de Família 
e Comunidade (PRMGFC). O candidato que anteriormente a data de início do PRM tiver participado e cumprido 
integralmente o PROVAB a partir de 2013 ou ingressado nos programas de residência em Medicina de Família e 
Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) a partir de 2015, e concluído o programa, receberá 
pontuação adicional na nota de todas as fases descritas nos artigos anteriores, considerando-se os seguintes critérios: 
10% (dez por cento) nas notas acima descritas para programas de acesso direto para quem concluir 1 ano de 
participação nas atividades do PROVAB; 10% (dez por cento) nas notas do processo seletivo para quem concluir a 
programação prevista para os 2 anos do PRMGFC, para acesso posterior a outras especialidades. Diante do exposto a 
ASJA informa que os médicos participantes do PROVAB poderão requerer pontuação adicional no exame de Residência 
Médica/2019 da Associação San Julian, Amigos e Colaboradores no dia da entrevista (2ª Fase), mediante o envio de 
declaração emitida pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES. A AJSA confrontará a 
declaração enviada pelo candidato no ato da inscrição com a publicação da SGTES, em Diário Oficial da União, a partir 
de dezembro 2016, que apresentará a lista dos médicos em curso no PROVAB com conceito satisfatório para fins de lista 
final de classificação no exame de Residência Médica/2019 da Associação San Julian, Amigos e Colaboradores. 
 

Leia-se: 

¹Considerando o disposto na Lei nº 12.871 de 22 de outubro de 2013 e Resolução da CNRM nº 35 de 9 de janeiro de 2018, 
são considerados programas de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o 
SUS o Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e os Programas de Residência em Medicina Geral de Família 
e Comunidade (PRMGFC). O candidato que anteriormente a data de início do PRM tiver participado e cumprido 
integralmente o PROVAB a partir de 2013 ou ingressado nos programas de residência em Medicina de Família e 
Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) a partir de 2015, e concluído o programa, receberá 
pontuação adicional na nota de todas as fases descritas nos artigos anteriores, considerando-se os seguintes critérios: 
10% (dez por cento) nas notas acima descritas para programas de acesso direto para quem concluir 1 ano de 
participação nas atividades do PROVAB; 10% (dez por cento) nas notas do processo seletivo para quem concluir a 
programação prevista para os 2 anos do PRMGFC, para acesso posterior a outras especialidades. Diante do exposto a 
ASJA informa que os médicos participantes do PROVAB poderão requerer pontuação adicional no exame de Residência 
Médica/2022 da Associação San Julian, Amigos e Colaboradores no dia da entrevista (2ª Fase), mediante o envio de 
declaração emitida pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES. A AJSA confrontará a 
declaração enviada pelo candidato no ato da inscrição com a publicação da SGTES, em Diário Oficial da União, a partir 
de dezembro 2016, que apresentará a lista dos médicos em curso no PROVAB com conceito satisfatório para fins de lista 
final de classificação no exame de Residência Médica/2022 da Associação San Julian, Amigos e Colaboradores. 

 

Piraquara, 30 de janeiro de 2023. 

Comissão de Residência Médica – COREME 

Associação San Julian, Amigos e Colaboradores 


