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PROCESSO SELETIVO EXTRA RESIDÊNCIA 

MÉDICA EM MEDICINA INTENSIVA – 2021 

A AREMG acaba de publicar os editais para o Processo Seletivo Unificado Extra Medicina 

Intensiva para ingresso em agosto de 2021. Esta foi uma decisão da Comissão Nacional de 

Residência Medica por solicitação do Ministério da Saúde e tem como objetivo preencher vagas 

não ocupadas nos Processos Seletivos para 2021. Em maio de 2021 a CNRM alterou o Programa 

de Residência Medica em Medicina Intensiva que deixou de exigir o pré-requisito e passou a ter 

duração de 3 (três) anos. Assim basta ter conclusão do curso médico ate 31 de julho de 2021 para 

poder se inscrever no processo seletivo.  

A AREMG oferta neste momento 35 vagas em 14 instituições de Minas Gerais. 

Neste processo seletivo as instituições ofertam as vagas e o candidato se inscreve para quantos 

programas desejar conforme previsto nos editais, sendo uma inscrição em cada Instituição 

participante, realizando uma única prova e em caso de ser selecionado na primeira etapa tem o 

currículo avaliado sendo a nota valida para todas as instituições.  

As inscrições serão realizadas pela internet (www.aremg.org.br) entre 5 e 7 de julho de 2021 

podendo o pagamento ser realizado por cartão de credito/débito ou emitido o boleto de pagamento 

após a conclusão da inscrição. No mesmo momento da inscrição o candidato deverá preencher o 

currículo e fará a opção pela ordem de preferência provisória pelos programas em que se 

inscrever. Essa ordem de preferência não influencia na classificação e tem como objetivo 

organizar e a convocação para as vagas e agilizar a ocupação das mesmas, por isto ela pode ser 

alterada até um dia após a divulgação das notas finais. Após a conclusão da inscrição nenhuma 

modificação pode ser feita, ou seja, não é possível acrescentar programas nem excluir programas 

em nenhuma hipótese. 

O processo seletivo envolve 2 etapas sendo a prova em 18/07/2021 em Belo Horizonte e análise 

curricular padronizada para todos os candidatos selecionados na primeira etapa conforme previsto 

nos editais (nota mínima e número de candidatos por vaga). Após as avaliações, será feita a 

totalização dos pontos dos candidatos selecionados em cada programa e publicação da nota final. 
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O bônus pela participação no PROVAB ou conclusão de residência em Saúde da Família será 

computado na nota da prova e currículo para os candidatos que obtiverem a nota mínima na prova 

conforme previsto no edital. Os candidatos com pontuação suficiente para aprovação em mais de 

um programa de residência serão convocados apenas para o programa de maior preferência 

devendo confirmar interesse pela vaga e se matricular entre 29 e 30 de julho de 2021 e a partir 

do dia 30 de julho terá inicio a convocação dos selecionados para as vagas dos desistentes que 

será realizada em chamadas nominais publicadas na página do candidato e  pelo site 

www.aremg.org.br. Os candidatos têm à disposição o aplicativo AREMG APP que pode ser 

baixado gratuitamente facilitando o acompanhamento de todas as etapas do processo seletivo. O 

candidato convocado e que estiver selecionado em outros programas, caso tenha interesse, poderá 

assumir a vaga e permanecer como selecionado ou não selecionado em 1 programa que tenha 

assinalado como de sua maior preferência. Caso não tenha interesse em assumir o programa o 

candidato poderá permanecer na condição de selecionado ou não selecionado em até 2 programas 

de sua maior preferencia em que esteja nessa condição desde que acesse o site no prazo 

especificado na convocação, desista da vaga para a qual foi convocado e confirme o interesse em 

continuar aguardando nova convocação. Candidato que não acessar o site após a convocação para 

confirmar ou desistir da vaga para a qual foi convocado no prazo especificado será 

automaticamente excluído de todas as vagas do processo seletivo. A emissão do comprovante de 

convocação deverá ser feita a partir de 29 de julho de 2021, mesmo período das matriculas. 

Havendo novas desistências após o inicio dos programas serão feitas convocações para ocupação 

de vaga até 15 de agosto de 2021 conforme previsto em editais. 
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Quadro resumido das Vagas ofertadas em Medicina 

Intensiva – Entrada Direta para início em Agosto/2021: 

Observação: o número de vagas a seguir tem caráter apenas informativo.  

O número oficial é aquele contido no edital de cada instituição.   

Instituições participantes do Processo Seletivo para Medicina 

Intensiva Entrada Direta 
Vagas 

Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho – 

Ponte Nova 
2 

Fundação São Francisco Xavier - Hospital Municipal Carlos Chagas  2 

Hospital das Clínicas Samuel Libânio – Pouso Alegre 2 

Hospital das Forças Armadas – Brasília - DF 2 

Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus – Juiz de Fora 2 

Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A – Belo Horizonte 3 

Hospital Madre Teresa - Belo Horizonte 1 

Hospital Marcio Cunha – FSFX - Ipatinga 3 

Hospital MaterDei  – Unidade Santo Agostinho 5 

Hospital Metropolitano Dr. Celio de Castro – Belo Horizonte 3 

Hospital Semper – Belo Horizonte 2 

Hospital Universitário Alzira Velano - Alfenas 2 

Instituto Mario Penna – unidades Hospital Luxemburgo e Mario Penna - 

– Belo Horizonte  
3 

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte 3 

Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso  2 

14 Instituições 35  
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Cronograma do Processo Seletivo Extra Medicina 

Intensiva Entrada Direta 

1 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO   

Inscrições, preenchimento e envio de documentos do 

currículo  
05/07/2021 a 07/07/2021 

Impressão do comprovante de inscrição  12/07/2021 

Data da prova escrita e divulgação do gabarito 
18/07/2021 

Resultado prova e avaliação curricular 
25/07/2021 

Resultado final  
27/07/2021 

Convocação (previsão) Confirmação interesse/desistência 

aprovados/matriculas  
29 e 30/07/2021 

Início dos Programas de Residência   02/08/2021 
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