Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde
EIXO OFERTAS EDUCACIONAIS E VALORIZAÇÃO ENSINO-ASSISTENCIAL
Coordenador de COREME e COREMU no exercício da atividade de Preceptoria

PERGUNTAS FREQUENTES
DÚVIDA

RESPOSTA

Qual a finalidade do Edital nº 04, de 31
de agosto de 2021?

Este edital tem por objeto a seleção de coordenadores de Comissão de Residência
Médica (COREME) e de coordenadores de Comissão de Residência Multiprofissional
(COREMU), que estejam no exercício da atividade de preceptoria em programas de
residência, para capacitação ofertada pelo Ministério da Saúde, em atenção ao eixo
Ofertas Educacionais, e concessão de incentivo financeiro para fomento à produção
científica, e ao eixo Valorização Ensino-Assistencial.

Quem pode participar do Edital nº 04,
de 31 de agosto de 2021?

Podem aderir a este edital os profissionais que atendam aos seguintes requisitos:
•Exercer atividade de coordenador em COREME ou COREMU no âmbito das instituições
federais vinculadas ao Ministério da Saúde (MS) ou ao Ministério da Educação (MEC), das
instituições públicas municipais, estaduais ou distritais, ou das instituições privadas sem
fins lucrativos; e
•Exercer atividade de preceptoria em programas de residência, credenciados pela
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou pela Comissão Nacional de
Residência Multiprofissional (CNRMS).
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No caso de impedimento do coordenador, o vice coordenador que esteja no exercício da
atividade de preceptoria está apto aos critérios de admissibilidade do edital, desde que
O
vice
coordenador
de sejam respeitados os demais itens do certame.
COREME/COREMU pode concorrer ao Acrescenta-se ainda que, segundo o item 4.4 do edital, será respeitado o limite máximo de
Edital?
1 (um) candidato por Comissão de Residência Médica e 1 (um) candidato por Comissão de
Residência Multiprofissional.

Quando serão realizadas as inscrições?

O período de Inscrição será do dia 08 de setembro de 2021 prorrogada até o dia 29 de
setembro de 2021.

Onde realizo a inscrição?

A inscrição deverá ser realizada por meio de formulário eletrônico, disponível no Portal
Registra-RH Saúde, no endereço https://registra-rh.saude.gov.br/
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O candidato deverá preencher o formulário eletrônico e anexar, obrigatoriamente,
os seguintes documentos, digitalizados, de forma legível, em formato PDF (com
tamanho máximo de 1,5 MB por arquivo): 1. Carteira de identidade profissional ou
declaração que comprove registro no conselho profissional; 2. Carteira oficial de
Quais documentos são exigidos para
identidade válida em todo o território nacional, na ausência de conselho profissional
adesão ao Edital nº 04, de 31 de agosto
da respectiva categoria; 3. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 4. Currículo Lattes; 5.
de 2021?
Declaração comprobatória de exercício da função de coordenador de COREME ou
COREMU, conforme ANEXO I, em papel timbrado, datado, assinado e carimbado
pelo responsável da instituição à qual a comissão está vinculada.; 6. Termo de
adesão, conforme Anexo II, datado, assinado e carimbado pelo coordenador.
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É obrigatório que o candidato esteja
registrado
no
Cadastro
Nacional
Sim. O candidato deverá está registrado na condição de preceptor no Cadastro Nacional
Docente-Assistencial, disponível no
Docente-Assistencial.
Portal Registra-RH?
Será respeitado o limite máximo de 1 (um) candidato por Comissão de Residência Médica
Qual o limite máximo de inscrição por
e 1 (um) candidato por Comissão de Residência Multiprofissional, sendo limitada a
instituição?
realização de somente uma inscrição por candidato.
Quantas vagas serão ofertadas?

Serão ofertadas 1.700 (mil e setecentas) vagas.

Qual o valor do incentivo financeiro?

O profissional selecionado que cumprir com todas as exigências estabelecidas neste
edital, fará jus ao recebimento de um incentivo financeiro mensal no valor de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais).

Normativas

Edital nº 4, de 31 de agosto de 2021

Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde
EIXO OFERTAS EDUCACIONAIS E VALORIZAÇÃO ENSINO-ASSISTENCIAL
Coordenador de COREME e COREMU no exercício da atividade de Preceptoria

PERGUNTAS FREQUENTES
DÚVIDA

RESPOSTA

Como será efetuado o pagamento do Será efetuado por meio da conta corrente informada no momento do preenchimento
incentivo financeiro?
do formulário eletrônico.
O profissional selecionado que cumprir com todas as exigências estabelecidas neste
Durante quanto tempo o incentivo
edital, fará jus ao recebimento de um incentivo financeiro mensal pelo período de 6
financeiro será pago?
(seis) meses.

Como se dará a capacitação?

A Capacitação em Gestão de Programas de Residências em Saúde é composta por 3
(três) módulos, contemplando conhecimentos e práticas em gestão de programas de
residências em saúde, e um módulo transversal, com ações educacionais orientadas à
construção de um plano de intervenção, devendo ser concluído no prazo de 6 (seis)
meses.

Serão 2 (dois) produtos compostos de: um plano de intervenção a ser apresentado no
Quais os produtos que serão
3º mês do curso e um relatório final da execução do Plano de Intervenção no 6º mês do
apresentados durante o período de
curso, sendo esses submetidos à validação dos coordenadores ou supervisores dos
06(seis) meses?
programas de residência escolhidos como objeto da intervenção.
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Qual é a carga horária do curso de O curso terá a carga horária será de 120 (cento e vinte) horas que deverá ser concluído no
capacitação?
prazo de 6 (seis) meses.

Sim. Os recursos devem ser dirigidos à SGTES/MS e interpostos, exclusivamente, por
Existe um formulário específico para o formulário eletrônico, disponibilizado no Portal Registra-RH Saúde, por meio do endereço
Recurso?
https://registra-rh.saude.gov.br/. Será admitido apenas um único recurso por candidato.
Confira período de recursos na página Normativas do portal.

Onde será divulgado o resultado do O resultado será publicado no Diário Oficial da União (DOU) e divulgados no Portal RegistraRecurso?
RH Saúde, por meio do endereço https://registra-rh.saude.gov.br/
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Quais são os critérios de desempate?

Caso o número de candidatos habilitados, após observados os critérios de
admissibilidade, seja superior ao número de vagas estabelecidas, serão observados os
critérios de desempate, na seguinte ordem:
•Por região geográfica onde está localizada a instituição em que o candidato está
vinculado, na seguinte ordem de prioridade: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e
Sudeste;
•Por natureza jurídica da instituição em que o candidato está vinculado, na seguinte
ordem de prioridade: instituição federal vinculada ao Ministério da Saúde (MS),
instituição federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), instituição pública
municipal, estadual e distrital, e instituição privada sem fins lucrativos;
•Pelo número de programas de residência sob a responsabilidade da COREME ou
COREMU em que o candidato exerce a atividade de coordenação, que se dará na
seguinte ordem de prioridade: do maior para o menor número de programas de
residências sob a responsabilidade da COREME ou COREMU.

Onde será divulgado o resultado final?

O resultado final será publicado no Diário Oficial da União (DOU) e divulgados no Portal
Registra-RH Saúde, por meio do endereço https://registra-rh.saude.gov.br/
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Quando sairá o resultado final?

O resultado final está previsto para o dia 26 de outubro de 2021.

Como realizar a impugnação do edital?

A solicitação de impugnação deve ser dirigida à SGTES/MS e interpostos, exclusivamente, por
formulário eletrônico, disponibilizado no Portal Registra-RH Saúde, por meio do endereço
https://registra-rh.saude.gov.br/. Será admitida apenas uma solicitação por ente federado.

Não consegui concluir o meu curso ou o O período estipulado para as entregas, a título de contrapartida, está definido em edital,
plano de intervenção, posso prorrogar o podendo ser estendido em até 90 dias após o término do período ordinário, contudo, o
prazo?
incentivo financeiro será restrito ao período ordinário previsto no certame.
A capacitação será presencial ou on-line?

A capacitação será on-line.

Quando começa o curso?

De acordo com o cronograma, o curso está previsto para ter início em 03 de novembro de
2021.

O curso será
instrucional?

tutorado

ou

auto-

O curso será tutorado.
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