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REGULAMENTOS DE PARTICIPAÇÃO PROCESSO 
TRAINEE 2018 

A COREME do Hospital Santa Rosa torna público por meio do presente regulamento a 

abertura de inscrições para o processo TRAINEE – 2018.  

  

1. PROCESSO TRAINEE 

Vagas 

Previstas 
Pré-Requisito 

50 Estudante de Medicina 

  

 

2. DAS INSCRIÇÕES:  

  

2.1. O candidato deverá ter pleno conhecimento e aceitação das normas 

estabelecidas neste Regulamento no ato da inscrição e não poderá alegar 

desconhecimento das mesmas.  

2.2. No ato da inscrição o candidato estará declarando que matriculado em um 

curso de graduação em Medicina, independente do ano. 

2.3. As inscrições deverão ser realizadas no site do Hospital Santa Rosa: 

www.hospitalsantarosa.com.br, seguindo as orientações auto explicativas 

no mesmo.  

2.4. O período de inscrições será a partir de 08h00min do dia 30 de outubro 

de 2017 até às 23h59min do 24 de novembro de 2017 (horário de 

Brasília).  

Informações: (65) 3618-8182 ou 3618-8380.  

2.5. Para inscrever-se o candidato deverá:  

2.5.1. Ler o Regulamento, preencher o formulário de inscrição e 

transmitir os dados pela Internet, sendo de total responsabilidade do 

candidato à informação dos dados cadastrais no ato da inscrição, sob as 

penas da lei.  

2.5.2. Efetuar a quitação da inscrição, no valor de R$ 60,00 

(sessenta reais), impreterivelmente, independente da opção da forma de 

pagamento, até a data limite das inscrições. Os valores pagos a título de 

inscrição neste Processo Trainee não serão devolvidos em hipótese 

alguma.  

http://www.hospitalsantarosa.com.br/
http://www.hospitalsantarosa.com.br/
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2.5.3. O pagamento será realizado no Pagseguro pelo site de 

inscrições (www.hospitalsantarosa.com.br), por meio de Cartão de 

Crédito, Cartão de Débito ou Boleto Bancário.   

2.5.4. A inscrição será considerada efetivada, quando o candidato 

seguir os passos indicados e receber o e-mail de confirmação do 

pagamento que será enviado unicamente pela empresa contratada e 

responsável para este fim, a TM Eventos.  

2.5.5. O candidato poderá acompanhar a confirmação do 

pagamento pelo seu e-mail assim como pelo site de inscrição usando a sua 

senha;  

2.6. Não será aceito qualquer outra forma de inscrição, apenas pelo site.  

2.7. A COREME do Hospital Santa Rosa não se responsabilizará por solicitação 

de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 

falhas de comunicação, bem como fatores que impossibilitem a transferência 

de dados, etc. Se necessário auxílio para a inscrição, o candidato poderá 

se dirigir até a COREME do Hospital Santa Rosa para realizar a inscrição 

via site seguindo os mesmos procedimentos citados acima. 

Informações: (65) 3618-8182 ou (65) 3618-8380.  

 

3. DAS PROVAS  

  

3.1. PRIMEIRA FASE (PROVA ESCRITA).  

Data: 29 de novembro de 2017 (quarta-feira) às 08h00min (horário local de 

Cuiabá/MT).  

Local: Faculdade ICEC – Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura – Rua Santa 

Filomena, nº 621, Bairro Santa Marta – Cuiabá/MT.  

Peso: A prova escrita terá nota de corte 05 (cinco) e será classificatória para a avaliação 

do currículo.  

Conteúdo:  

3.1.1. 100 questões envolvendo as 05 (cinco) áreas básicas (clínica médica, 

cirurgia geral, pediatria e puericultura, ginecologia/obstetrícia, medicina 

preventiva e social).   

3.1.2. O candidato deverá se apresentar às 07h00min, o fechamento das 

salas se dará às 08h00min, início às 08h10min e duração de 04 

(quatro) horas. Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de 

candidatos nas salas de exame após o início da prova. O candidato só 

poderá retirar-se da sala de prova após decorridas 03 (três) horas de 

prova. Se o candidato optar por sair antes deste prazo será considerado 

desistente.  

http://www.hospitalsantarosa.com.br/
http://www.hospitalsantarosa.com.br/
http://www.hospitalsantarosa.com.br/
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3.1.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com 

antecedência mínima de 01 (uma) hora, munido de caneta de tinta azul 

ou preta, transparente e apresentar TODOS os seguintes documentos:  

3.1.3.1. Documento de identificação (01 dos abaixo)  

- Cédula de Identidade – RG (máximo 10 anos);  

- Carteira Nacional de Habilitação, com foto, dentro do prazo de 

validade;  

- Passaporte, dentro do prazo de validade;  

3.1.3.2. Curriculum vitae (preferencialmente na plataforma Lattes);  

3.1.3.3. Histórico Escolar da Graduação, até o primeiro semestre de 

2017;  

3.1.3.4. Ficha de pontuação Curricular – preenchida pelo candidato, 

com a sua devida pontuação e cópias autenticadas dos 

comprovantes  

Obs.: não serão aceitos documentos em outras datas, SOMENTE na 

data da prova.  

3.1.4. Nas salas de prova não serão permitidas consultas 

bibliográficas, comunicação entre os candidatos, utilização de calculadoras 

ou dispositivos eletrônicos. Os celulares deverão permanecer desligados 

durante a prova.  

3.1.5. Serão desclassificados os candidatos que desrespeitarem 

quaisquer das orientações acima indicadas ou situações não previstas, 

conforme julgamento da equipe organizadora presente no local.  

3.1.6. Serão classificados para a segunda fase os candidatos 

que obtiverem nota igual ou maior que 05 (cinco) na primeira fase..  

3.1.7. Havendo empate na nota da prova teórica o critério de 

desempate será o candidato que tiver maior idade.  

3.1.8. Eventuais recursos em relação à prova escrita poderão ser 

manifestados pelos candidatos no prazo de 24h após o término da prova 

diretamente na COREME.  

  

3.2. SEGUNDA FASE (ANÁLISE DE CURRICULUM)  

Data: 30 de novembro de 2017 (quinta-feira).   

Peso: A análise de curriculum será realizada de acordo com a ficha de pontuação 

curricular preenchida pelo candidato a ser conferida pela equipe analisadora e pontuada 

de acordo com as cópias autenticadas dos comprovantes.  

3.2.1. A ficha de pontuação curricular estará disponível no site e 

deverá ser entregue preenchida no momento da prova escrita 

(primeira fase) sob responsabilidade do candidato.  

3.2.2. O candidato que não entregar a ficha de pontuação 

curricular e os demais documentos citados acima na data prevista 

obterá nota 0 (zero) nesta fase.  
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3.2.3. Se houverem dúvidas quanto ao preenchimento da ficha de 

pontuação curricular, o candidato poderá solicitar auxílio na secretaria da 

COREME - Informações: (65) 3618-8182 ou (65) 3618-8380.  

  

4. DO RESULTADO FINAL  

4.1. O resultado final será fornecido em documento pessoal e entregue ao 

candidato após solicitação direta na secretaria ou por meio de e-mail 

(centrodeestudos@hospitalsantarosa.com.br) a partir das 10h00min do dia 

05 de dezembro de 2017.  

4.2. Será feito uma simulação da classificação final dos candidatos, respeitando 

as seguintes observações: 

a) os candidatos serão estratificados em: 

i 5º ano de medicina, 

ii 1º ao 4º ano de medicina, 

b) acompanhando as regras do MEC para o processo seletivo dos 

PRMs, o peso da prova escrita será de 09 (nove) e o peso da avaliação 

de currículo será de 01 (um). 

4.3. Em caso de empate no resultado final, será classificado o candidato de maior 

idade.  

 

 

 

 

 

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2017.  
  

 

 

 

 

  

Dr. Cervantes Caporossi.  

Presidente da COREME.  

Hospital Santa Rosa.     
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