
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 17/2022 
 

A Comissão de Residência Médica (COREME) do Hospital Pequeno Príncipe e a Comissão do Processo 
Seletivo das Faculdades Pequeno Príncipe, no uso de suas atribuições legais, informa a todos as 
respectivas bolsas pagas pelo MS e pagas pelo Hospital Pequeno Príncipe do EDITAL nº 17/2022 
publicado em 15/09/2022.   
 
Onde se lê: 
 
4. DO NÚMERO DE VAGAS, DURAÇÃO E BOLSA AUXÍLIO: 

4.1. As vagas previstas neste edital são financiadas pelo Ministério da Saúde e Hospital Pequeno Príncipe. 

                                  

4.2 As bolsas de Residência que dependem do orçamento do Ministério da Saúde, tem seu repasse efetuado 

diretamente pelo Ministério para os residentes. No caso de não se confirmarem os recursos financeiros do 

Ministério da Saúde, todo o processo seletivo ficará cancelado. Os Programas são reconhecidos pela 

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). 

4.3 PROGRAMAS, VAGAS DISPONÍVEIS E DURAÇÃO: 

4.3.1 Programa de Residência 
 

 
PROGRAMA 

VAGAS 
(bolsas) 

 
DURAÇÃO 

Medicina da Família e Comunidade * 12 02 anos 

 
* O Programa de Medicina da Família e Comunidade, tem como pré-requisito ser médico com diploma reconhecido pelo MEC. A duração do 
Programa é de 02 anos e é associado à Prefeitura Municipal de Curitiba. 

 
4.3.2 O programa acima citado, tem duração de 2 (dois) anos, com carga horária de 60h semanais. 
4.3.3 Conforme a portaria interministerial nº 3, de 16 de março de 2016 o valor da bolsa assegurada aos 

profissionais de saúde residentes, em regime especial de treinamento em serviço de sessenta 
horas semanais é de 4.106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos) e está sujeita aos 
descontos e retenções tributárias e previdenciárias nos termos da lei. 

 
 
LEIA-SE : 
 
4. DO NÚMERO DE VAGAS, DURAÇÃO E BOLSA AUXÍLIO: 

4.1. As vagas previstas neste edital são financiadas pelo Ministério da Saúde e Hospital Pequeno Príncipe. 

4.2 As bolsas de Residência que dependem do orçamento do Ministério da Saúde, tem seu repasse efetuado 

diretamente pelo Ministério para os residentes. No caso de não se confirmarem os recursos financeiros do 

Ministério da Saúde, todo o processo seletivo ficará cancelado. Os Programas são reconhecidos pela 

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). 

4.4 PROGRAMAS, VAGAS DISPONÍVEIS E DURAÇÃO: 

4.3.1 Programa de Residência 
 



 
PROGRAMA 

VAGAS 
(bolsas) 

 
DURAÇÃO 

Medicina da Família e Comunidade * 11 02 anos 

 
* O Programa de Medicina da Família e Comunidade, tem como pré-requisito ser médico com diploma reconhecido pelo MEC. A duração do    

Programa é de 02 anos e é associado à Prefeitura Municipal de Curitiba. 
          -- Uma vaga de MFC de R1, esta bloqueada para candidato selecionado no concurso anterior que cumpre serviço militar. 

 
4.3.4 O programa acima citado, tem duração de 2 (dois) anos, com carga horária de 60h semanais. 
4.3.5 Conforme a portaria interministerial nº 3, de 16 de março de 2016 o valor da bolsa assegurada aos 

profissionais de saúde residentes, em regime especial de treinamento em serviço de sessenta 
horas semanais é de 4.106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos) e está sujeita aos 
descontos e retenções tributárias e previdenciárias nos termos da lei. 

 
 
 

Comissão do Processo Seletivo 


