
 
 
 

ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA E 
ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA INTENSIVA 2021 (PEMI -UTI Adulto) 

 
DELIBERAÇÃO FINAL SOBRE A PROVA DO PEMI - UTI ADULTO 

 
Sobre o desalinhamento entre as provas do PEMI UTI Adulto e o edital de abertura 
do concurso. 
 
Considerando, que houve desalinhamento entre o proposto no edital de abertura e o 
conteúdo da prova do PEMI. 
Considerando, a necessidade de garantir a lisura do processo e a equidade entre os 
candidatos. 
 
Este Centro de Ensino Pesquisa e Treinamento decide: 
1-Manter NORMALMENTE o andamento dos seguintes concursos, por não haver 
nenhuma não conformidade na elaboração e ou realização das provas, a saber: 

- Residência de Terapia Intensiva Adulta 
- Residência de Ginecologia e Obstetrícia 
- Residência de Terapia Intensiva Pediátrica 
- Residência de Anestesiologia 

As próximas etapas do processo seletivo referente a estas especialidades continuam 
seguindo o ordenamento inicial descrito no edital de abertura do certame. 
 
2-Manter a realização da prova no dia 07/01/2021 como etapa obrigatória e excludente do 
certame, isto é, aqueles que faltaram à prova estão desclassificados para toda e qualquer 
área especializada em disputa. 
 
3-Anular os resultados das provas para o PEMI - UTI Adulto.  
 
4-Estabelecer que TODOS os candidatos que se matricularam para o PEMI-UTI Adulto 
e realizaram a prova no dia 07/01/2021 deverão entregar os documentos referentes à 
análise de currículo da segunda fase nas datas previstas em edital e reforçadas 
abaixo. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Agendar para 04/02/2020 todas as provas para o PEMI - UTI Adulto, unificando a 
primeira e segunda fases. Desta forma os deslocamentos para realização da prova 
manterão as datas previamente definidas em edital, sem novo ônus aos candidatos, pois 
nesta data já serão realizadas a prova teórica e a análise curricular de todos os candidatos. 
 
Restaurar o item 8.1.2 em sua redação original: 
“8.1.2 A prova das residências de acesso direto e do PEMI-AMIB 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.”  
Portanto a prova referente à primeira fase do PEMI que ocorrerá no dia 04/02/2021 
será composta por questões destas áreas básicas. 
 
Calendário do Certame: 

- Entrega dos documentos (item 10.5 do edital): 
- 20 a 25 de janeiro de 2021 Entre 9h e 15h  
- Será destinado a todos os candidatos do PEMI-UTI Adulto e também para os 

aprovados para a segunda fase das demais especialidades de acordo com o 
item 10.2. do edital.  

- Análise e Arguição do Currículo: 
- 04/02/2021 a 06/02/2021  

- Resultado da 2ª fase: 
- 12 de fevereiro 2021  

- Resultado oficial: 
- 12 de fevereiro 2021  

- Convocação para matrícula: 
- 17 de fevereiro de 2021  

 
Este centro irá entrar em contato individualmente com cada candidato ao PEMI-UTI para 
explicar os detalhes. 
Aqueles candidatos inscritos para o PEMI-UTI Adulto que não mais desejarem concorrer por 
conta deste contratempo poderão solicitar reembolso de sua taxa de inscrição pelo e-mail 
cet.hbr@hobra.com.br 
 
Mantemos nosso firme compromisso de zelar pela equidade do processo e oferecer 
um treinamento de excelência a nossos residentes e pós graduandos. 
Pedimos novamente desculpas pelo ocorrido. 
 
Atenciosamente;  


