MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
COORDENAÇÃO GERAL DE RESIDÊNCIAS DE SAÚDE
PAUTA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CNRM NO ANO DE 2016 - Plenária do mês de Agosto
PLENÁRIA
Data e horário da Plenária: Dias 23 e 24 de Agosto, das 9hs até o fim da pauta.
Local da Plenária: Ministério da Educação, Esplanada dos Ministérios – Sala de reuniões - 9º andar - Edifício Sede
Pontos de Pauta:
1) Aprovação da ata
2) Situação da Coordenação Geral de Residências em Saúde
3) Relato da CME
4) Início da discussão sobre a proposta de Resolução sobre estágios externo
5) Dúvida sobre afastamento de residente gestante ou lactante de atividades, operações ou locais insalubres.
6) Dúvida sobre transporte de pacientes sob acompanhamento de residentes
7) Consulta feita pela Universidade Federal da Fronteira Sul sobre a criação de duas COREMEs na mesma instituição.
8) Denúncia de MRs do Rio Grande do Norte

Processo

Procedência/Inter
essado

Assunto
Normalizado

Assunto

UF

Decisão da CT

Deliberação da plenária

1

SEI 23000.0305122016-71

2

SEI Hospital Infantil
23000.030605Pequeno Príncipe
2016-41

3

SEI
23000.024259
2016-17

HU ALCIDES
CARNEIRO

Hospital Geral
Roberto Santos

Denúncia

Encaminha documentos acerca de
possíveis irregularidades nos
Programas de Residência Médica

RJ

A CT após análise
documental enviada pela
instituição e
esclarecimentos da
COREME recomenda que:
1.Que a COREME
acompanhe o processo de
pagamento das bolsas dos
Médicos residentes pela
secretaria
municipal de Petrópolis;
2.esclareça os médicos
residentes acerca do
ocorrido e da solução
encontrada;
3.faça uma devolutiva a
CNRM acerca do
cumprimento ou não do
acordado a secretaria
Municipal de Petrópolis.

Denúncia

Encaminha documentos acerca de
acerca de possíveis irregularidades
no PRM de Pediatria

PR

Retirado de pauta para
análise

Acatada a recomendação da CT

BA

A CT recomenda deixar o
PRM de Urologia em
Supervisão modalidade
DILIGÊNCIA por 30 ( trinta
) dias para nova avaliação
“in loco” no final deste
prazo.

Acatada a recomendação da CT.

Denúncia

Encaminha documentos acerca de
possíveis irregularidades no PRM
de Urologia

Acatada a recomendação da CT e solicita o envio dos
comprovantes de pagamento à CNRM.

4

SEI 23000.0307792016-69

HU de Sergipe

5

Fundação
SEI Universidade
23000.031150Federal da Grande
2016-36
Dourados

6

ASSOCIAÇÃO
SEIMATOGROSSENSE 23000.030615HOSPITAL DO
2016-31
CÂNCER

Denúncia

Encaminha documentos acerca de
possíveis irregularidades no PRM
de Cirurgia Plástica

Denúncia

Encaminha documentos acerca de
possíveis irregularidades nas
eleições para Coordenador

Denúncia

Encaminha documentos acerca de
possíveis irregularidades no PRM
de Cirurgia Geral

SE

A CT recomenda que os
fatos sejam apurados por
meio de avaliação in loco,
composta por comissão
avaliadora
devidamente munida dos
conteúdos das denúncias e
nomeada pela CNRM.

Acatada a recomendação da CT

MS

A CT reconhece que tratase de situação de
discussão interna da
instituição que já
apresenta envolvimento
direto da COREME ,
Superintendência Geral do
HU -UFGD e Setor Jurídico
da unidade . A CNRM tem
como orientação o
cumprimento da
Resolução CNRM n°2 de
03 / 7 / 2013 .

Acatada a recomendação da CT

MT

Sugerimos a visita in loco
para averiguação e
reunião com os MRs pela
CEREM-MT

Acatada a recomendação da CT

7

8

SEI
23000.0316102016-26

REDE DE
ASSISTENCIA A
SAUDE
METROPOLITANA

SEI
Hospital Regional
23000.018812
de Taguatinga
2015-00

Denúncia

Denúncia

Encaminha documentos acerca de
possíveis irregularidades sobre MR
acompanhar pacientes em
transportes

Encaminha documentos acerca de
possíveis irregularidades no PRM
de Clínica Médica

PR

DF

A CT recomenda que o
tema “ transporte de
pacientes por Médico
Residente” seja discutido
pelo Plenário da CNRM.
Que a COREME da Rede de
Assistência à Saúde
Metropolitana receba
advertência por prática de
Assédio Moral.

A CT recomenda que
frente a morosidade na
resolução do problema e
principalmente da
realização da visita in
locu determinada em duas
ocasiões anteriores o PRM
de Clínica Médica do
Hospital Regional de
Taguatinga
seja mantido em
Supervisão, na modalidade
Diligência, para que em
até 30 (trinta) dias sejam
apurados os
fatos por meio de
avaliação in loco,
composta por comissão
avaliadora externa
devidamente munida dos
conteúdos das denúncias e
nomeada pela CNRM.

Alterada a recomendação da CT. O assunto sobre
Acompanhamento de MR em transporte de pacientes
será deliberado na plenária de setembro.

Retirar de pauta para inserção de relatório de visita in
loco.

9

SEI 23000.037031
2016-97

10

SEI
Universidade
23000.001989 Federal de Juiz de
2016-40
Fora

11

12

FEPECS

SEI
Hospital Geral de
23000.022777
Itapecerica da
2016-04
Serra

SEI
23000.035978
2016-63

Hospital da Cruz
Vermelha

Denúncia

Encaminha denúncia acerca das
eleições CDRM

Outros

Solicita informações sobre a
residente Marrátima Simões
Coelho de Souza

Outros

Outros

Encaminha documentos acerca do
desligamento de Laélia Tavares
Miranda

Solicita posicionamento da CNRM
acerca do PRM em Cirurgia do
Aparelho Digestivo

DF

Para discussão em
plenário

Aguardar a finalização do processo eleitoral já em
andamento e devidamente homologado pela plenária,
para que seja elaborada nova manifestação junto à
CNRM.

MG

A CT recomenda que o
processo seja
encaminhado à CONJUR
para Parecer final.

Modificada da decisão da CT. Frente à impossibilidade
de cumprir a carga horária simultaneamente, a MR
deverá optar por uma das atividades, apresentando
documentação relativa ao afastamento da Prefeitura de
Juiz de Fora ou desligamento da residência médica.

SP

A CT recomenda o
DESLIGAMENTO da
Médica Residente Laélia
Tavares Miranda do PRM
de Cirurgia Geral do
Hospital Geral de
Itapecirica da Serra

Acatada a recomendação da CT.

PR

Sugerimos que a COREME
junto com o supervisor do
PRM façam os devidos
esclarecimentos aos MRs
da
compatibilidade da
proposta

Acatada a recomendação da CT.

13

14

SEI
Hospital e
23000.036047 Maternidade Dona
2016-82
Iris

SEI
23000.036055
2016-29

Instituto Espírita
Nosso Lar

Outros

Outros

Encaminha documentos acerca da
inclusão da MR Camila Marinho
Vila Real no PRM de Pediatria

Encaminha documentos acerca de
transferência de residentes pós
descredenciamento

GO

Recomenda-se que esta
O plenário solicita à instituição a ficha de matrícula e
solicitaçãao seja discutida
informações do SIGRESIDENCIA sobre a data do cadastro
e deliberada pela Plenária
e pagamento da bolsa da MR.
CNRM

SP

A CT recomenda que se
tome providencias para
que se retifique as
irregularidades referentes
as bolsas
financiadas pelo ministério
da saúde e a anule a
Alterada a recomendação da CT. Solicitar às instituições
notificação enviada ao
de origem, de destino e ao MS informações referentes à
médico residente Fabio
situação do MR frente ao pagamento da bolsa no
Fernando
SIGRESIDENCIA.
Lordello Teixeira ,CIAP
2112.062,carta número
529/SEGEP/NE/MS/SP
com a maior presteza
possível.
É o parecer.

15

SEI
23000.036058
2016-62

Larissa Maria
Borges

Outros

Encaminha solicitação de término
do PRM em pediatria em 2 anos
conforme edital-CE

CE

Apesar de a residente sentir-se
prejudicada com a alteração da
duração do PRM de pediatria de
02(dois)
para 03(três) anos, o edital SURCE
1/2015 oferece vagas em Pediatria e
não detalha a duração dos
programas
de pediatria para 2015 e neste
período provavelmente já corria
junto a CNRM pedido de
credenciamento
provisório para pediatria com
duração de 03(três) anos já que o
PCP com a alteração foi aprovado a
partir de
janeiro de 2015.
Conforme exposto esta CT define que
:
-frente a impossibilidade de a
instituição reabrir um PCP com
duração de dois (02) anos para 01
vaga em
pediatria;
-frente ao movimento da SBP de
manter os programas de pediatria de
três (03) anos;
Indeferir o pedido da médica
residente Larissa Maria Borges
Ferreira Gomes de Oliveira.

Alterada a recomendação da CT. Determina-se que a
instituição assegure os 02 anos de duração do PRM,
conforme edital e elabore currículo de transição para a
MR.

16

17

SEI
Hospital Federal da
23000.036353
Lagoa
2016-19

Hospital
SEI
Universitário
23000.036362
Clementino Fraga
2016-18
Filho da UFRJ

Outros

Outros

Encaminha relatório de visita
acerca do PRM em neurocirurgia

Encaminha relatório de visita
acerca do PRM em neurocirurgia

RJ

Sugerimos a manutenção
do PRM em supervisão
modalidade diligência por
um periodo de
120(cento e vinte ) dias e
que haja
acompanhamento da
CNRM e CEREM-RJ, além
de
estabelecimento de
convênios e acordo de
cooperação técnica em
instituições que tenham
volume cirúrgicos e
especialidades não
oferecidos pelo PRM, para
que não haja prejuízo na
formação dos MRs do
PRM.

Acatada a recomendação da CT

RJ

Sugerimos acatar o
parecer da comissão
visitadora, que o PRM de
Neurocirurgia seja
colocada em supervisão
modalidade diligência
prazo 120 ( cento e vinte)
dias para correção das
inconformidades .

Acatada a recomendação da CT referente a colocação do
PRM em SUPERVISÃO MODALIDADE DILIGÊNCIA por 120
dias ou até que se resolvam as seguintes pendências:
aumento do nº de neurocirurgias pediátricas, aumento
do nº de neurocirurgias vasculares, apresentação de
convênio formal com a unidade de emergência e
regularização de convênios visando o aumento de
treinamentos cirúrgicos.

18

19

20

SEI
Hospital Martagão
23000.036354
Gesteira
2016-63

SEI
23000.036190
2016-74

SEI
23000.036119
42016-52

Universidade
Federal da Bahia

Universidade
Federal da Bahia

Outros

Outros

Outros

Encaminha relatório de visita
acerca do PRM em ortopedia

Solicita matrícula da MR Suellen
Ricco

Solicita matrícula da MR Tiza
Mascarenhas

BA

Solicitar que a instituição
faça as adequações
necessárias para conceder
o credenciamento
provisório do PRM de
Ortopedia e
Traumatologia com duas
vagas/ano no Hospital
Martagão Gesteira.

Retornar à Instituição para adequação dos seguintes
pontos: nomeação de um supervisor substituto,
adequação da carga horária teórica do PRM para no
mínimo 10% e inclusão do preceptor responsável pelo
estágio de urgência e emergência no corpo docente.

BA

A CT recomenda
reabertura do SisCNRM e a
inscrição da Médica
residente Suellen Ricco no
PRM de
hematologia e
hemoterapia .
É o parecer

Acatada recomendação da CT

BA

A CT recomenda
reabertura do SisCNRM e a
inscrição da Médica
residente Tiza
Mascarenhas Matos no
PRM
de hematologia e
hemoterapia .
É o parecer

Acatada recomendação da CT

21

SEI
23000.035906
2016-16

Complexo
Hospitalar Ouro
Verde

Outros

Encaminha documentos acerca de
transporte de pacientes com
acompanhamento de médico
residente

SP

A CT recomenda a
discussão deste tema pela
Plenária da CNRM

O assunto sobre Acompanhamento de MR em
transporte de pacientes será deliberado na plenária de
setembro.

22

SEI
23000.036257
2016-71

Universidade
Federal da
Fronteira Sul

Outros

Solicita transferência do MRs após
fechamento da COREME

RS

abertura de vagas extras
pode ser contemplada
para o PRM de Ortopedia
e traumatologia com duas
Acatada a recomendação da CT com a criação de 2 vagas
vagas de R2 e no PRM de
extras provisórias.
Cirurgia de Mão com duas
vagas sendo uma de R1 e
outra de R2 no Hospital
São Vicente de Paulo

23

SEI
23000.036258
2016-15

Universidade
Federal de Santa
Catarina

Outros

Solicita matrícula do residente
Henrique Melo fora do prazo

SC

Indeferir por não haver
adequação às normas da
CNRM.

Acatada a recomendação da CT

24

SEI
Associação
23000.030554 Matogrossense de
2016-11
Combate ao Câncer

Supervisão

Encaminha documentos do PRM
de Cancerologia Cirúrgica que está
em supervisão modalidade
exigência

MT

Retirada do programa de
exigência o PRM de
Cancerologia Cirúrgica da
Associação Matogrossense
de Combate ao Câncer

Acatada a recomendação da CT

25

SEI
23000.032239
.2016-10

Universidade
Estadual de
Maringá

26

SEI
23000.032251
.2016-24

Santa Casa de
Misericórdia do
Pará

27

SEI
23000.0332472016-83

Fundação
Universidade
Federal de
Tocantins

28

SEI
Hospital da Agro23000.017197 indústria do Álcool
2016-97
e Açúcar

Supervisão

Encaminha documentos do PRM
de Reumatologia que encontra-se
em supervisão modalidade
exigência

PR

Retirada da Supervisão
modalidade exigência.

Acatada a recomendação da CT

Supervisão

Encaminha documentos do PRM
de Cirurgia Geral que encontra-se
em supervisão modalidade
exigência

PA

Retirada da Supervisão
Modalidade Exigência do
PRM.

Acatada a recomendação da CT

Supervisão

Encaminha documentos do PRM
de Clínica Médica que encontra-se
em supervisão modalidade
exigência

TO

Retirada da Supervisão
modalidade exigência.

Acatada a recomendação da CT

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM de Neonatologia que
encontra-se em supervisão
modalidade exigência

AL

Recomenda-se a retirada
do PRM de neonatologia
da Supervisão modalidade
diligência e revalidação do
PRM pela CEREM local

Acatada a recomendação da CT

29

30

31

SEI
Hospital Evangélico
23000.021420
de Vila Velha
2015-10

SEI
23000.023813
2016-49

SEI
23000.027846
2016-68

Instituto Penido
Burnier

Hospital Ernesto
Dornelles

Supervisão

Supervisão

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM de Clínica Médica que
encontra-se em supervisão
modalidade exigência

Encaminha documentos acerca do
PRM de Otorrinolaringologia que
encontra-se em supervisão
modalidade diligência

Encaminha documentos acerca do
PRM de Neurocirurgia que
encontra-se em supervisão
modalidade exigência

ES

Manter o PRM em clínica
médica do Hospital
Evangélico de Vila Velha
sob supervisão na
modalidade exigência para
comprovação dos estágios
em pneumologia e
gastroenterologia

SP

Recomenda-se a retirada
do PRM de
otorrinolaringologia do
Alterada a recomendação da CT. Retirar o PRM de
Instituto Penido Burnier
supervisão modalidade diligência e colocar em exigência
da supervisão modalidade
por 90 dias para visita in loco pela CEREM-SP
diligência e manter o PRM
sob a supervisão pelos
membros da CEREM_SP

RS

Recomenda-se manter o
PRM de neurocirurgia em
supervisão na modalidade
exigência para o envio do
termo de cooperação
técnica com o hospital
Moinho de Ventos, datado
e com as respectivas
assinaturas

Acatada a recomendação da CT

Acatada recomendação da CT

Associação de
Proteção a
Maternidade e a
Infância de Cuiabá

32

SEI
23000.029724
2016-14

33

Fundação
SEI
Universidade
23000.031256
Federal da Grande
2016-30
Dourados

34

SEI
23000.031635 Hospital de Cirurgia
2016-20

35

SEI
23000.032144
2016-04

Santa Casa de
Santos

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM de MGFC que encontra-se em
supervisão modalidade exigência

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM de Cirurgia Geral que
encontra-se em supervisão
modalidade exigência

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM de Cirurgia Vascular e
Cardiologia que encontra-se em
supervisão modalidade exigência

Supervisão

Encaminha documentos acerca de
recurso do PRM Ginecologia e
Obstetrícia que encontra-se em
supervisão modalidade exigência

MT

Recomenda-se a retirada
do PRM em Medicina de
Família e Comunidade da
Associação de Proteção a
Maternidade e a Infância
de Cuiabá da Supervisão na
modalidade Exigência

Acatada recomendação da CT

MS

Recomenda-se a retirada
do PRM em Cirurgia Geral
da FUFGD da Supervisão
na modalidade Exigência

Acatada recomendação da CT

SE

Retirar de Supervisão –
Exigência, os PRMs de
Cardiologia e Cirurgia
Vascular, do Hospital de
Cirurgia/SE.

Acatada recomendação da CT

SP

A CT recomenda a
retirada do PRM de
Obstetrícia e Ginecologia
da Supervisão modalidade
EXIGÊNCIA

Acatada recomendação da CT

36

SEI
Hospital Regional
23000.032906
de Cacoal
2016-64

37

SEI
23000.033160
2016-14

HU Maria
Aparecida
Pedrossian

38

SEI
Hospital Regional
23000.036001
de Sobradinho
2016-63

39

SEI
23000.035911
2016-29

Faculdade de
Medicina do ABC

Supervisão

Encaminha documentos acerca de
recurso do PRM pediatria que
encontra-se em supervisão
modalidade exigência

Supervisão

Encaminha documentos acerca dos
PRMs que encontram-se em
supervisão modalidade exigência

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM de GO que encontra-se em
supervisão modalidade exigência

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM de Neurocirurgia que
encontra-se em supervisão
modalidade exigência

RO

Retirar o programa de
exigência. Sugere-se que
após 60 dias os residentes
sejam consultados sobre o
funcionamento do
programa

MS

Manter os programas em
exigência por mais 60 dias
para que a COREME local
Alterada a decisão da CT. Manter os programas em
possa visitar o hospital, EXIGÊNCIA por mais 60 dias para que a CEREM-MS possa
conversar com os
visitar o hospital,
residentes das
conversar com os residentes das especialidades afetadas
especialidades afetadas
para saber com certeza se houve de fato as correções
para saber com certeza se
solicitadas.
houve de fato as correções
solicitadas.

DF

Sugerimos a retirada do
PRM de Ginecologia e
Obstetricia de supervisão
modalidade exigência

Acatada recomendação da CT

SP

Retirar o PRM de
Neurocirurgia da
Faculdade de Medicina do
ABC de Supervisão
/Exigência.

Acatada recomendação da CT

Acatada recomendação da CT

40

Hospital Santa
SEI
Izabel- Santa Casa
23000.036024
de Misericórdia da
2016-78
Bahia

BA

Retirar o PRM de
Anestesiologia do Hospital
Santa Izabel- Santa Casa
de Misericórdia da Bahia
de Supervisão /Exigência

Acatada recomendação da CT

Acatada recomendação da CT

Acatada recomendação da CT reiterando a
recomendação do parecer 90/2016.

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM de Anestesiologia que
encontra-se em supervisão
modalidade exigência

41

Hospital Santa
SEI
Izabel- Santa Casa
23000.036028
de Misericórdia da
2016-56
Bahia

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM de Cirurgia do Aparelho
Digestivo que encontra-se em
supervisão modalidade exigência

BA

Retirar o PRM de Cirurgia
do Aparelho Digestivo do
Hospital Santa IzabelSanta Casa de
Misericórdia da Bahia de
Supervisão /Exigência

42

SEI
23000.036032
2016-14

Hospital
Universitário da
UFSE

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM de MGFC que encontra-se em
supervisão modalidade exigência

SE

Restituir para instituição
para atendimento do
parecer.

43

SEI
23000.036036
2016-01

Hospital
Universitário
Regional de
Maringá

Supervisão

Encaminha documentos acerca do
PRM de Psicoterapia que encontrase em supervisão modalidade
exigência

PR

Retirar o PRM de
Psicoterapia do Hospital
Alterar a recomendação da CT. O PRM deve solicitar
Universitário Regional de novo credenciamento provisório tendo em vista que não
Maringá de Supervisão
houve ingresso de novos MRs nos últimos 5 anos.
/Exigência.

44

Hospital
SEI
Universitário Prof.
23000.036042
Alberto Antunes2016-50
UFAL

45

SEI
23000.036062
2016-21

46

SEI
Rede de
23000.036063 Assistência à Saúde
2016-75
Metropolitana

Prefeitura
Municipal de
Guarulhos

Supervisão

Restituir para Instituição
para adequação da
programação teórica ,
rodízios e semana padrão
por ano de treinamento
de acordo com resolução
n° 2 /2006, conforme
parecer CNRM n°
558/2016.

Acatada a recomendação da CT

SP

Sugerimos a retirada do
PRM Cirurgia Geral de
supervisão modalidade
exigência

Acatada a recomendação da CT

PR

Sugerimos restituir para
instituição para anexar a
lista dos presentes na
programação das aulas
teoricas .

Acatada a recomendação da CT mantendo o PRM em
exigência até o total cumprimento do solicitado.

Encaminha documentos acerca do
PRM de Oftalmologia que encontraAL
se em supervisão modalidade
exigência

Supervisão

Encaminha documentação acerca
do PRM de Cirurgia Geral que
encontra-se em supervisão
modalidade exigência

Supervisão

Encaminha documentação acerca
do PRM de Anestesiologia que
encontra-se em supervisão
modalidade exigência

47

SEI
23000.036065
2016-64

48

SEI
UEPA-Universidade
23000.036136
Estadual do PA
2016-29

49

SEI
23000.036180
2016-39

50

SEI
23000.036187
2016-51

Santa Casa de
Misericórdia de
Goiânia

Unimed Vitória

Universidade de
Ribeirão Preto

Supervisão

Encaminha documentação acerca
do PRM de GO, Cirurgia Vascular e
Pediatria que encontram-se em
supervisão modalidade exigência

GO

Retirar de pauta e
devolver à Coreme do
Hospital para que se for do
interesse da instituição
enviar para CNRM
os documentos
comprobatórios do
cumprimento das
exigências.

Supervisão

Encaminha documentação acerca
do PRM de MGFC que encontra-se
em supervisão modalidade
exigência

PA

Retirar da pauta por falta
de documentação.

Alterada a recomendação da CT. Restituir à Instituição
reiterando a recomendação de cumprimento das
solicitações

Supervisão

Encaminha documentação acerca
do PRM de Pediatria que encontrase em supervisão modalidade
exigência

ES

Manter o programa em
exigência até que os
documentos sejam
enviados de forma
adequada

Acatada a recomendação da CT

SP

A CT recomenda a
retirada de Supervisão
modalidade EXIGÊNCIA
do PRM de Cancerologia
Clínica com
CREDENCIAMENTO
PROVISÒRIO para 01 (uma
) vaga de R1 , 01 (uma )
vaga de R2 e 01 (uma )
vaga de R3.

Acatada a recomendação da CT

Supervisão

Encaminha documentação acerca
do PRM de Cancerologia Clínica
que encontra-se em supervisão
modalidade exigência

Alterada a recomendação da CT. Realizar visita in loco .

51

SEI
23000.032154
2016-31

Hospital do
Servidor Público
Municipal

52

SEI
Ministério Público
23000.033129
do Estado do
2016-75
Paraná

Recurso

Encaminha documentos acerca de
recurso do desligamento de
Oluwatosin do PRM Ginecologia e
Obstetrícia

SP

A CT recomenda que o
MR seja transferido
imediatamente para outro
PRM em Obstetrícia e
Ginecologia que tenha
vaga ociosa e que seja
aguardado o trâmite final
da Sindicância em curso no
hospital de origem, para
que sejam tomadas as
devidas providências.

Outros

Solicita encaminhamento acerca
das solicitações

BR

Para discussão em
plenário

O plenário decide visita in loco pela CEREM-PR para
averiguação dos fatos.

Acatada recomendação da CT

Acatada a recomendação da CT

53

SEI
23000.023798
2016-39

Hospital Amparo

Recurso

Encaminha documentos acerca de
recursos fora do prazo

GO

A Câmara Técnica
recomenda que a resposta
ao Recurso Administrativo
do Hospital Amparo S/A
seja
submetido a avaliação da
CONJUR do MEC

54

SEI
23000.037031
2016-31

Felipe Ximenes
Muricy da Rocha

Outros

Solicita matrícula extemporânea
no PRM de acupuntura do HBDF

DF

Para discussão em
plenário

Solicitar à Marinha do Brasil esclarecimentos se o
solicitante está em cumprimento do serviço militar
obrigatório

55

SEI
23000.034308
2016-20

Felipe Sanchez
Ribeiro

Transferência

RJ

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo ad referendum

Homologado

56

SEI
23000.034064
2016-85

Isabella Cristina
Simas Aguiar

Transferência

MG

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo ad referendum

Homologado

Solicita transferência do PRM em
neurocirurgia do Hospital Naval
marcílio Dias para o mesmo PRM
do Hospital dos Servidores do
Estado do RJ - R2
Solicita transferência do PRM em
oftalmologia do Hospital Stella
Maris para o mesmo PRM da
Univesidade Federal do Triângulo
Mineiro - R2

57

SEI
Tiago Andrade de
23000.029867Oliveira e Silva
2016-18

Transferência

Solicita transferência do PRM em
neurocirurgia da Santa Casa de
Campo Grande/MS para o mesmo
PRM da FAMERP- Faculdade de
Medicina de S. José do Rio
Preto/SP - R2

MS

Aprovado preliminarmente
pelo secretário executivo ad referendum

Homologado

