
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA – SES/RS

Edital nº 07/2014 – Alteração do Edital nº 06/2014

A Escola de Saúde Pública torna público o edital que ALTERA os itens 1, 3.1.4 e 3.1.5 do
Edital nº 06/2014, conforme segue abaixo:

No item 1, onde lê-se:

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA

1 - OBJETIVO GERAL

Especializar profissionais médicos para a atuação em Equipe de Saúde e compreensão da
Atenção Integral à Saúde, capacitando-os para uma intervenção interdisciplinar, analítica, crítica,
investigativa, resolutiva e propositiva no âmbito técnico, administrativo e político do Sistema Único
de Saúde (SUS).

Leia-se:

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PSIQUIATRIA

1 - OBJETIVO GERAL

Especializar profissionais médicos para a atuação em Equipe de Saúde e compreensão da
Atenção Integral à Saúde, capacitando-os para uma intervenção interdisciplinar, analítica, crítica,
investigativa, resolutiva e propositiva no âmbito técnico, administrativo e político do Sistema Único
de Saúde (SUS).

–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No item 3.1.4, onde lê-se:

3.1.4 Programa de Residência Médica (PRM) em Anestesiologia
 - Duração de 2 (dois) anos -

Código
Total de
vagas

Local de
Profissionalização

Nº de vagas por local

6 2 Sapucaia do Sul 2

Observações:

- Os Locais de Profissionalização correspondem a serviços  na Rede Intersetorial de Saúde do
município e Unidades de Aprendizagem em Ensino em outros municípios que mantenham acordos
de cooperação técnica com a ESP/RS ou Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul.
-  Os residentes receberão, mensalmente, enquanto permanecerem cursando o Programa, bolsa
no valor de R$ 2.976,25 (dois mil e novecentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos). O
valor será corrigido conforme resoluções da CNRM – MEC.

Leia-se:



3.1.4 Programa de Residência Médica (PRM) em Anestesiologia
 - Duração de 3 (três) anos -

Código
Total de
vagas

Local de
Profissionalização

Nº de vagas por local

6 2 Sapucaia do Sul 2

Observações:

- Os Locais de Profissionalização correspondem a serviços  na Rede Intersetorial de Saúde do
município e Unidades de Aprendizagem em Ensino em outros municípios que mantenham acordos
de cooperação técnica com a ESP/RS ou Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul.
-  Os residentes receberão, mensalmente, enquanto permanecerem cursando o Programa, bolsa
no valor de R$ 2.976,25 (dois mil e novecentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos). O
valor será corrigido conforme resoluções da CNRM – MEC. Ao montante da bolsa do residente
poderá  ser  acrescido  valor  complementar  pela  Fundação  Hospital  Getúlio  Vargas  de
Sapucaia do Sul, estabelecido por acordo com a Escola de Saúde Pública da SES-RS.

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No item 3.1.5, onde lê-se:

3.1.5 Programa de Residência Médica (PRM) em Clínica Médica
 - Duração de 2 (dois) anos -

Código
Total de
vagas

Local de
Profissionalização

Nº de vagas por local

7 2 Sapucaia do Sul 2

Observações:

- Os Locais de Profissionalização correspondem a serviços  na Rede Intersetorial de Saúde do
município e Unidades de Aprendizagem em Ensino em outros municípios que mantenham acordos
de cooperação técnica com a ESP/RS ou Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul.
-  Os residentes receberão, mensalmente, enquanto permanecerem cursando o Programa, bolsa
no valor de R$ 2.976,25 (dois mil e novecentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos). O
valor será corrigido conforme resoluções da CNRM – MEC. 

Leia-se:

3.1.5 Programa de Residência Médica (PRM) em Clínica Médica
 - Duração de 2 (dois) anos -

Código
Total de
vagas

Local de
Profissionalização

Nº de vagas por local

7 2 Sapucaia do Sul 2

Observações:

- Os Locais de Profissionalização correspondem a serviços  na Rede Intersetorial de Saúde do
município e Unidades de Aprendizagem em Ensino em outros municípios que mantenham acordos
de cooperação técnica com a ESP/RS ou Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul.
-  Os residentes receberão, mensalmente, enquanto permanecerem cursando o Programa, bolsa
no valor de R$ 2.976,25 (dois mil e novecentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos). O



valor será corrigido conforme resoluções da CNRM – MEC. Ao montante da bolsa do residente
poderá  ser  acrescido  valor  complementar  pela  Fundação  Hospital  Getúlio  Vargas  de
Sapucaia do Sul, estabelecido por acordo com a Escola de Saúde Pública da SES-RS.

As demais informações do Edital permanecem inalteradas.

Porto Alegre, 21 de março de 2014

Nilson Maestri Carvalho
Coordenador Geral da Residência Integrada em Saúde da ESP/RS

Márcio Mariath Belloc
Diretor da Escola de Saúde Pública – ESP/RS Secretaria Acadêmica da Escola de Saúde

Pública
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