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Durante a realização da prova  de hoje os candidatos ao PEMI-UTI Adulto foram submetidos à 
prova com conteúdo exclusivo de Clínica Médica, tendo havido referência prévia no edital de 
que seria uma prova composta de todas as áreas básicas de conhecimento. Reconhecemos o 
desalinhamento entre o proposto no Edital e o efetivado na prova. 
 
Contudo, o PEMI não se rege pela legislação da Residência Médica, isto é, não é obrigatório 
que tenhamos equidade de questões das diversas áreas básicas. 
Além disso, todos os candidatos fizeram a mesma avaliação e a área de atuação de terapia 
intensiva é quase totalmente Clínica. 
 
Portanto, a prova ter sido composta apenas por questões de clínica médica não invalida o 
processo seletivo, visto essa ser realmente a área de atuação dos candidatos durante a Pós 
Graduação. 
 
Como não há embaraço legal, nem houve prejuízo objetivo para nenhum dos candidatos, 
propomos a continuidade do processo seletivo conforme a programação prévia. 
 
Caso algum candidato tenha se sentido prejudicado por esse desalinhamento entre o Edital e 
o efetivado na prova deverá entrar em contato pelo email: cet.hbr@hobra.com.br, no prazo de 
24 horas (até o dia 08/01/2021 às 17h). 
 
Não havendo esse contato consideramos que todos estão de acordo com a continuidade 
deste processo seletivo nos termos atuais. 
 
Corrige-se oo item 8.1.2 PARA: 
8.1.2 A prova das residências de acesso direto constarão de 50 questões de múltipla escolha, com 
apenas uma resposta correta, sendo divididas igualmente entre as seguintes áreas: clínica médica, 
cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina preventiva e social.  
 
Corrige-se o item 8.1.3 PARA: 
8.1.3 As provas de residência em terapia intensiva adulto e do PEMI de terapia intensiva constarão 
de 50 questões de múltipla escolha, com apenas uma resposta correta, todas sobre temas de clínica 
médica.  
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