
RESIDÊNCIA EM      T O X I C O L O G I A    M É D I C A 
 

Edital de convocação para o processo seletivo de Residência Médica credenciada 
pela CNRM/MEC  

 
Início das atividades em março de 2021 

 
 

A Fundação Hospitalar de Minas Gerais - Fhemig torna público, conforme dispõem Resolução CNE nº 3 
de 22/06/2016, Lei 6932 de 07/07/1981, as Resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica - 
CNRM /MEC 04/2007, 07/2010, 04/2011, 02/2015, 01/2017 e 35/2018 e as Notas Técnicas da CNRM Nº 
94/2015, 35/2017 e 7/2019, que estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos ao 
preenchimento de vagas no seu Programa  de Residência Médica em TOXICOLOGIA MÉDICA, 
credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC, para início em março de 
2021. 
 
As informações sobre este Edital deverão ser solicitadas exclusivamente pelo e-mail 
concurso@fundep.com.br ou pelo telefone (31)3409-4153 (horário das 9h às 11h30min e das 13h30min 
às 16h30min, exceto sábados, domingos e feriados). 
 
As atividades da residência serão desenvolvidas predominantemente no HOSPITAL JOÃO XXIII 
(Belo Horizonte, MG) onde funciona o CIAToxMG. 
 
INSCRIÇÕES 
As inscrições serão realizadas, exclusivamente no período das 09h00min do dia 16/10/2020 até as 
15h59min do dia 04/11/2020 (horário de Brasília/DF), utilizando o Requerimento Eletrônico de 
Inscrição disponível no site www.gestaodeconcursos.com.br. 
 
 

PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO: Conclusão de Programa de Residência Médica 
credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC (Resolução CNRM nº 
02/2006), ou previsão de sua conclusão até 15/03/2021 (Resolução CNRM nº 01/2017) nas 
seguintes especialidades: CLÍNICA MÉDICA OU MEDICINA INTENSIVA OU PEDIATRIA OU 
PNEUMOLOGIA 
 
Contrato de admissão nos Programas:  
Ao ingressar na FHEMIG, o residente assinará um contrato de admissão em Programa de Residência 
Médica, devendo cumprir uma carga horária de 60 horas semanais.  
 
Não haverá vínculo empregatício entre a FHEMIG e o residente, que assinará o contrato como bolsista e 
se filiará (caso ainda não seja cadastrado) ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS como 
contribuinte individual.  
 
Remuneração: O residente receberá mensalmente, durante todo o Programa de Residência, uma bolsa 
no valor estabelecido pelo Ministério da Educação, que atualmente é de R$3.330,43 (três mil e trezentos 
e trinta reais e quarenta e três centavos), que estará sujeita aos descontos e retenções tributárias e 
previdenciárias nos termos da lei. As bolsas serão financiadas pela FHEMIG ou pelo Ministério da Saúde, 
a depender do resultado do Edital anual de financiamento de bolsas deste Ministério. 
 
 


