Ministério da Educação
Comissão Nacional de Residência Médica
Comissão Estadual de Residência Médica do Amazonas

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 01/2021/22 - PROGRAMAS ACESSO DIRETO

A COMISSÃO ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO AMAZONAS
(CEREM-AM) por intermédio do Edital oficial vem, através desta, torna público a todos os
interessados, a 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 02/2021/22 - PROGRAMAS COM
ACESSO DIRETO, publicado no sítio da www.cermam.com.br, no dia 26 de setembro de
2021. De acordo com a nova redação, permanecendo inalterados os demais itens e subitens
do edital supracitado.

Onde se lê:

1. DOS PROGRAMAS OFERECIDOS
1.1. – Programas e número de vagas oferecidas, número previsto de bolsas, vagas reservadas
e duração.
1.

2.

3.

Os candidatos aprovados e que optarem pelo Programa de Residência Médica de Medicina de Família
e Comunidade, sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, serão incorporados ao
Programa Mais Saúde Manaus – PROMAIS e receberão bolsa de estudo e pesquisa para formação em
saúde complementar, mediante assinatura em Termo de Adesão e apresentação de documentos
pertinentes.
*O PROMAIS tem como diretriz básica a qualificação de profissionais, o aprimoramento do serviço
ofertado e a ampliação do acesso na atenção primária à saúde em regiões prioritárias para o Sistema
Único de Saúde (SUS) na cidade de Manaus. O referido Programa tem como eixo estruturante a
educação permanente em saúde através a imersão em serviço, proporcionando aos profissionais o
aprendizado baseado em vivências práticas do SUS.
*Os direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades dos profissionais que participarem no
PROMAIS encontram-se previstos nas legislações vigentes e editais correspondentes”.

Leia-se:

1. DOS PROGRAMAS OFERECIDOS
1.1. – Programas e número de vagas oferecidas, número previsto de bolsas, vagas reservadas
e duração.
1.

Os candidatos aprovados e que optarem pelo Programa de Residência Médica de Medicina de
Família e Comunidade, sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, serão incorporados
ao Programa Mais Saúde Manaus – PROMAIS e receberão bolsa de estudo e pesquisa para formação
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2.

3.
4.

em saúde complementar, mediante assinatura em Termo de Adesão e apresentação de documentos
pertinentes.
*O PROMAIS tem como diretriz básica a qualificação de profissionais, o aprimoramento do serviço
ofertado e a ampliação do acesso na atenção primária à saúde em regiões prioritárias para o Sistema
Único de Saúde (SUS) na cidade de Manaus. O referido Programa tem como eixo estruturante a
educação permanente em saúde através a imersão em serviço, proporcionando aos profissionais o
aprendizado baseado em vivências práticas do SUS.
*Os direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades dos profissionais que participarem no
PROMAIS encontram-se previstos nas legislações vigentes e editais correspondentes”.
Devido ao Programa de Medicina de Família e Comunidade não estar contemplado no EDITAL Nº
6, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 do Ministério da Saúde no ano de 2022, os 10 primeiros candidatos
do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, sob gestão da Secretaria
Municipal de Saúde de Manaus, receberão a bolsa pelo Ministério da Saúde e SEMSA, os 16
subsequentes receberão somente a bolsa oferecida pela SEMSA por meio do PROMAIS.

Manaus, 27 de novembro de 2021.

Prof. Dr. Juscimar Carneiro Nunes
Presidente da CEREM-AM
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