Ministério da Educação
Comissão Nacional de Residência Médica
Comissão Estadual de Residência Médica do Amazonas
Prorrogação de data do Processo Seletivo
Considerando a RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 2, DE 27 DE AGOSTO DE 2015, que adequa a legislação
da Comissão Nacional de Residência Médica ao art. 22 da Lei12.871/2013, acerca do processo de seleção
pública dos candidatos aos Programas de Residência Médica.
Considerando a RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 1, DE 3 DE JANEIRO DE 2017, que estabelece o
Calendário, a partir de 2017, para matrícula de médicos residentes no Sistema de Informação da Comissão
Nacional de Residência Médica e para o ingresso nos Programas de Residência Médica. Em seu Art. 2º
Todos os Programas de Residência Médica deverão iniciar suas atividades no dia 01 (um) do mês de março
e concluí-las no último dia do mês de fevereiro do ano de encerramento do Programa.
Considerando a necessidade social e regional de programas estratégicos de especialização a nível de
residência médica.
Considerando que o item 3.3 do edital “O número de vagas e a situação do credenciamento que constam
na tabela acima (que dispõe sobre as Vagas e Especialidades) deste Edital foram fornecidos pelas
Instituições conveniadas e são de inteira responsabilidade destas. Fica estabelecido que a oferta de vagas
poderá ser modificada a qualquer momento sem aviso prévio em observância a novos pareceres da CNRM
e destinação de bolsas das fontes pagadoras.”
Estabelece que:
1º. O Processo Seletivo para Residência Médica da Comissão Estadual de Residência Médica do Amazonas,
marcado para ser realizado no dia 13 de fevereiro de 2022, foi ADIADO para do dia 20 de fevereiro de
2022;
2º. Abertura das inscrições para os novos programas “ Cirurgia Cardiovascular (UEA) - (01 vaga), Medicina
Intensiva (HUGV) – (02 vagas), Infectologia (01 vaga) - (FMT-HVD).” No período de 08 a 11 de fevereiro
de 2022.
3º. Novo calendário, posterior a data da prova:

Divulgação do caderno da prova escrita e o gabarito preliminar serão
disponibilizados no PORTAL DA CEREM-AM, através do endereço
eletrônico: http://www.cermam.com.br, a partir das 14h.

20/02/2022

Recurso do Gabarito, o requerimento de recurso administrativo contra o
21/02/2022
gabarito: Deverá ser entregue o formulário preenchido e assinado no
das 08:00 às 12:00
endereço: Rua Tomas de Vila Nova, nº 04, Centro - 4º Andar - Ala Sul –
e das 13:00 às 15h
Prédio HUGV. CEP 69020-170, Manaus-Am
RESULTADO FINAL
23/02/2022
Matrícula na instituição selecionada.
24/02/2022
Início das atividades da Residência Médica
03/03/2022
Manaus-Am, 07 de fevereiro de 2021.
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