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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA 
 

EDITAL 001-2022 FHFS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO MÉDICO NÃO REMUNERADO EM GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA 

 
 

A Coordenação da Residência Médica (COREME) da Fundação Hospitalar de Feira de Santana (FHFS), no uso 
de suas atribuições legais e regimentais, publica o Edital 001/2021 para abertura de inscrições para o Processo 
Seletivo para seleção de estagiário médico não remunerado em Ginecologia e Obstetrícia da FHFS 2021, 
regulamentado pela Lei Nº 6.932/1981 e demais Leis e Resoluções CNRM concernentes à matéria. 

 
1. VAGAS E CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

 

1.1 Serão oferecidas 02 vagas em forma de Estágio não remunerado do Programa de Residência Médica em 
Ginecologia e Obstetrícia com acesso direto. 

1.2 Os critérios para seleção: prova escrita, entrevista e análise de currículo. 
 
2. INSCRIÇÕES 
 

2.1 As inscrições acontecerão exclusivamente no período de 13 a 20/04/2022. 
2.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail: residencia.medica@fhfs.ba.gov.br. 
2.3 Exigências para inscrição. 
2.3 1 Colocar no assunto do e-mail: seleção para estágio em GO (colocar nome) 
2.3 2 No corpo do e-mail deve constar: nome completo, número do CRM, número do telefone.  
2.3 3 Anexar em formato PDF: carteira do Conselho Regional de Medicina (CRM), diploma de medicina, RG 

com CPF, comprovante de residência, comprovante de pagamento de anuidade 2022, comprovante de vacinação 
COVID atualizado e curriculum lattes atualizado com comprovações. 

2.4 Quem enviar a documentação em formato diferente do recomendado no item 2.3 3 não terá sua 
inscrição validada, assim não poderá realizar as demais etapas do processo. 

2.5 O candidato, ao inscrever-se, declara, sob as penas da Lei, que concluiu Curso de Graduação em 
Medicina devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). 

2.6 As inscrições não terão custos para o candidato. 
 
3. PROVA 
 

3.1 Asuntos: anatomia, histologia e fisiologia do aparelho reprodutor feminino, mecanismo de parto, 
assistência ao parto e puerpério normal, puerpério patológico, pré natal: Baixo risco e alto risco, IST´s, patologias do 
endométrio: benignas e malignas, doença inflamatória pélvica, patologia cervical: achados benignos, lesões 
precursoras do câncer cervival, câncer de colo: diagnóstico, estadiamento e tratamento, manejo do casal infértil, 
câncer de mama: rastreamento, diagnóstico e tratamento, sofriento fetal e métodos de avaliação davitalidade fetal, 
síndromes hipertensivas na gestação, diabetes gestacional, emergências da primeira metate da gestação, mioma 
uterino, alterações do líquido amniótico, prematuridade, contracepção, emergências da segunda metate da 
gestação, endometriose, sistema bi rads: mamografia e ultrassonografia, sangramento uterino anormal, rotura 
prematura de membranas, dismenorréia, vulvovaginites, colpites e cervicites, câncer de mama na gestação, covid 19 
no ciclo grávido puerperal. 

3.2 Data para realização de prova escrita 25/04/2022, às 07:30 horas (horário local). 
3.3 Local: Biblioteca da COREME, localizada na Rua da Barra, nº 705 - Bairro Jardim Cruzeiro - Hospital Inácia 

Pinto dos Santos, 2º andar. 
3.4 Tempo de realização da provas 02 horas. 
3.5 Obrigatório apresentar carteira do CRM e RG anexado comprovante de  inscrição para realização da 

prova. 
3.6 A prova realizar-se-à em etapa única, com prova de conhecimento médico em Ginecologia e Obstetrícia, 

com 30 (trinta) questões. 
 
4. ENTREVISTA 
 

4.1 Entrevista presencial, no dia 25/04/2022, às 10:00 horas (horário local). 
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4.2 Local: Biblioteca da COREME, localizada na Rua da Barra, nº 705 - Bairro Jardim Cruzeiro - Hospital 
Inácia Pinto dos Santos, 2º andar. 

4.3 Todos os candidatos aptos para realização da prova conforme estabelecido no item 2 passarão por 
entrevista. 

4.4 O candidato que não comparecer a entrevista terá nota zero nesse quesito, sendo assim eliminado do 
processo seletivo. 

4.5 A entrevista será conduzida por Comissão instituída por esta COREME. 
 
5. RESULTADO 
 

5.1 Data do resultado no dia 27/04/2022. 
5.2 O resultado será publicado na COREME e disponibilizado via diário oficial do município. 
 
6. MATRÍCULA 
 

6.1 O candidato apto para ocupar a vaga deve apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: 
carteira e cédula do CRM, diploma de medicina, RG com CPF, título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, carteira 
de trabalho, cartão SUS atualizado, comprovante de residência, dados bancários do banco caixa econômica, cartão 
de vacina completo e curriculum lattes atualizado com comprovações. Uma foto 3x4 atualizada. 

6.2 Comparecer a COREME no dia 28/04/2022 pontualmente às 08:00 horas para apresentar a 
documentação solicitada no item 6.1 para proceder os cadastros necessários e iniciar suas atividades. 

6.3 Duração do estágio será de 03 (três) anos, conforme Resolução nº 02, de 17 de maio de 2006, da 
Comissão Nacional de Residência Médica.  

6.4 O tempo de realização do estágio médico será prorrogado caso aconteça afastamento do médico-
estagiário por motivo de saúde por prazo equivalente à duração do afastamento. 

6.5 Inicio das atividades em 02/05/2022. 
 

 
GILBERTE LUCAS 

DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA 
 

 
 

ANEXO EDITAL 001-2022 FHFS 
Cronograma de execução 

 
 

Atividades Período 

Período de inscrição 13 a 20/04/2022 

Prova 25/04/2022 às 07:30 horas 

Entrevista presencial  25/04/2022 às 07:30 horas 

Resultado 27/04/2022 

Matrícula 28/07/2022 às 08:0 horas 

Início das atividades 02/05/2022 às 07:00 horas 
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