
 
 

 
CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DE BOLSA 

 
 

A Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte – Estácio FMJ, usando das suas 

atribuições que lhe confere a Portaria Nº: ___________, defere, ao OUTORGADO uma 

bolsa no valor abaixo especificado, mediante as condições que seguem:  

 
 
 

1. Participar do Programa de Residência Médica na área/especialidade de 

__________________________________________, dentro das normas e 

disposições legais da Comissão Nacional de Residência Médica; 

2.  A bolsa de que trata o termo, destina-se a subsidiar o OUTORGADO, para 

desenvolver atividades em regime especial de treinamento em serviço, com 

carga horária de 60 (sessenta) horas semanais; 

3. Serão de responsabilidade da mantenedora do programa, o desconto e 

reconhecimento do INSS de 11% do valor creditado ao médico residente, 

conforme art. 4° da Lei Federal 1066 de 8 de maio de 2003; 

4. O presente Termo não corresponde a qualquer relação de emprego com o 

OUTORGADO à OUTORGANTE ou entre a INSTITUIÇÃO HOSPITALAR, vez que 

não configura contrato de trabalho, nem objetiva pagamento de salário;  

5. Será concedido um CERTIFICADO de Residência Médica, se o OUTORGADO 

completar, com aproveitamento suficiente e mediante avaliação final nos termos 

do Programa de Residência Médica da Faculdade de Medicina de Juazeiro do 

Norte – Estácio FMJ, o Programa de Residência Médica no qual for matriculado; 

6. O OUTORGANTE responderá, pelo controle e supervisão das atividades do 

OUTORGANDO, constantes do Programa de Residência Médica. 

 
 
 
O OUTORGADO compromete-se a:  
 
 

1. Cumprir o disposto neste instrumento, no Regulamento do regime Interno da 

Instituição Hospitalar, em que desenvolverá suas atividades, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, bem como seguirá Regimento da Residência 

Médica da Instituição Outorgante; 

2. Aceitar que poderá ser desligado da Residência Médica, em qualquer época e 

ter sua bolsa de estudo cancelada pela Faculdade de Medicina de Juazeiro do 

Norte – Estácio FMJ, caso não cumpra os dispostos nos ART. 8° E 9° da 

Resolução N° 05/79 DA Comissão Nacional de Residência Médica. 

 
Art. 8° .: Avaliação do aproveitamento do Médico Residente utilizará os seguintes 
mecanismos: 
 
 

1) Avaliação periódica através de provas escritas e / ou práticas; 

2) Avaliação periódica do desempenho profissional por escalas de atitudes, que 

incluam atributos tais como: comportamento ético, relacionamento com a equipe 

de saúde e com o cliente, interesse pelas atividades, e outros. 



 
Parágrafo Único - Dos resultados de cada avaliação será dado conhecimento ao 

residente. 

 
 
 
 
 
Art 9° .: A promoção  para o 2° Ano, assim como a obtenção do certificado do 

Programa devem depender de:  

 
 

1) Cumprimento integral da carga prevista no programa; 
2) Aprovação na avaliação final do aproveitamento; 
3) Desempenho profissional satisfatório, medido por escala de altitudes. 

 
 
 
O Médico Residente, abaixo assinado, reconhece que os casos omissos serão 

resolvidos pela Coordenação da Residência Médica da Faculdade de Medicina de 

Juazeiro do Norte – Estácio FMJ – COREME, e em última instância, pela Comissão 

Nacional de Residência Médica. 

 

Por estarem de acordo às partes, estabelecem o foro de Juazeiro do Norte como 

competente para dirimir dúvidas que possam advir da interpretação e aplicação do 

presente Termo de Outorga da Bolsa de Estudo. Assinaram em duas vias, de igual teor, 

na presença das duas testemunhas abaixo.  

 
 
 

Juazeiro do Norte – CE, ____, ___________________________,_______.  
 
 
 

 
 
 

 
 

Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte – Estácio FMJ (Outorgante) 
 

 
 

Médico (a) Residente (OUTORGADO) 
 
 
 

Testemunhas: 
 
01 - ____________________________________________________________ 
 
02 - ____________________________________________________________ 


