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OF/DIR/AMB/2020 
São Paulo, 13 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
À Coordenação da Comissão de Residência Médica (Coreme),  
 
 
 
Assunto: PROVA AMB\AMRIGS 
 
 
 
Prezados coordenadores,  
 
 

Estão abertas as inscrições para as Comissões de Residência Médica (Coremes) 

aderirem à sistemática do Exame de Residência Médica da Associação Médica Brasileira 

(AMB) e Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs). A Prova AMB/Amrigs 2020 

será realizada em novembro e as Coremes têm até o dia 21 de agosto para aderirem ao exame.  

 

A prova é realizada há 48 anos pela Amrigs e se consolidou como referência na 

avaliação dos candidatos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Mato Grosso do Sul.   

 

O exame foi pensado para trazer inúmeros benefícios tanto para as Coremes e seus 

Programas de Residência Médica quanto para os candidatos.  

 

Benefícios às Coremes: 

a) Ao aderir ao sistema da Prova AMB/Amrigs, as Coremes terão ausência de 

qualquer tipo de custo para a realização do exame; pelo contrário, haverá um 

percentual de receita sobre o resultado financeiro.  

b) Dispensa a necessidade de elaborar prova e estratégia para aplicação, 

utilizando um mecanismo com 48 anos de experiência. 

 
c) Ampliação da oferta das vagas para formados em qualquer local no Brasil. 
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d) Processo de inscrição e acompanhamento classificatório totalmente 

eletrônico. 

e) Adesão das instituições pelo site. 

f) As instituições têm acesso à classificação geral dos candidatos. 

g) O sistema permite avaliação de segunda etapa pela instituição.  

h) Processo de adesão e execução com suporte operacional em todo o Brasil.  

 

Para os candidatos, as vantagens são:  

a) O custo da prova é inferior ao preço da média nacional. 

b) Aceita inscrição em qualquer programa de residência no Brasil que seja 

participante da Prova AMB/Amrigs, inclusive em mais de um, se desejar, 

desde que pague a taxa extra por programa adicional de inscrição. 

c) A prova é realizada no local de escolha do candidato.  

d) O processo de inscrição e acompanhamento classificatório é totalmente 

eletrônico. 

e) Diante das dificuldades de realizar as provas para seleção nos Programas de 

Residência Médica na pandemia, a Prova AMB/Amrigs é uma facilitadora do 

processo, pois o candidato fará a prova em um só local e poderá se inscrever 

para qualquer programa do Brasil (desde que pague a taxa extra por programa 

adicional de inscrição).  

 

O exame é válido como seleção para programas de residência médica com acesso 

direto, nos quais os candidatos podem realizar a inscrição sem ter nenhuma especialidade 

prévia; ou com pré-requisito, em que os candidatos já deverão ter concluído uma 

especialidade prévia. Também é utilizada como ferramenta de autoavaliação para graduandos 

a partir do 4º semestre, graduados que queiram meramente aferir seus conhecimentos sem 

participar de nenhum processo seletivo e para cursos de especialização. 

 

A Comissão Examinadora da Prova AMB/Amrigs é composta por especialistas, com 

a coordenação do dr. Antônio Carlos Weston. Em média, 80 profissionais são responsáveis 
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pela elaboração das questões e o sistema possui mais de 60 provas diferentes, com questões 

inéditas. A prova será realizada de maneira presencial, seguindo todos os critérios de 

segurança e distanciamento social estabelecidos devido à pandemia de Covid-19.  

 

Mais informações pelos telefones (51) 3014-2016 e (51) 3014-2042, pelo e-mail 

exame@amrigs.org.br ou pelo site www.amrigs.org.br/exame. 

 
 
 

 
Cordialmente, 

 

Lincoln Lopes Ferreira 

Presidente da AMB  

 

 

Diogo Leite Sampaio 

1º Vice-presidente 

Associação Médica Brasileira 

 

 

Alfredo Floro Cantalice Neto 

Presidente 

Associação Médica do Rio Grande do Sul 

 

 

Antonio Weston 

Coordenador da Prova AMB/Amrigs 


