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O SIGRESIDÊNCIAS (Sistema de Informações Gerenciais do Pró-Residências) foi modernizado para 
melhor gerenciar os programas de residência financiados pelo Ministério da Saúde.

O link de acesso continua: https://sigresidencias.saude.gov.br/
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Na página inicial, você encontra os comunicados e a tela de login para o novo sistema.

Para gerenciar as informações referentes ao editais anteriores, acesse o link disposto na caixa de 
informações GERENCIAR EDITAIS Anteriores
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Na caixa de informações localizada à esquerda, acesse o Edital nº 5, de 23 de setembro de 2020, 
os anexos e o FAQ. 
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Para aderir ao edital, os coordenadores das instituições proponentes devem 
realizar o cadastro no novo sistema. 
Clique em “Cadastre-se” para iniciar o procedimento.
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O primeiro passo é informar no novo SIGRESIDÊNCIAS os dados da instituição proponente.
Cada instituição proponente deve ser cadastrada. 
O sistema permite até dois cadastros por instituição: um para COREME e um para COREMU.

Cadastro de acesso
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Selecione uma das comissões: COREME ou COREMU. 

Caso você seja representante de mais de uma comissão, na mesma instituição ou em instituições diferentes,
será necessário realizar um cadastro de acesso para cada uma.
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Informe os dados pessoais do Coordenador da Comissão.
Nesta etapa informe o e-mail do coordenador.
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Informe os dados da Comissão selecionada.
Preencher com as informações institucionais da Comissão que você representa.
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Após a definição da senha, clique em finalizar Cadastro. 
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Após o cadastro realizado, clique em “Fazer login”. 
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Faça o login para realizar a adesão. 
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Com o cadastro de acesso realizado, você deve inscrever os programas no edital.
Clique em “Aderir ao Edital” para iniciar o procedimento.
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O sistema irá mostrar as informações já preenchidas na etapa de cadastramento de acesso. 
Clique em “Cadastrar programa” para iniciar o procedimento de adesão ao edital.
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Na página Cadastrar Programa estão informações sobre os 
Dados do programa, Documentos do programa e o termo 
de responsabilidade.

No sistema há um campo específico para a inclusão de 
cada um dos anexos. Atenção! Leia atentamente os 
campos para anexar os documentos nas lacunas corretas.

É obrigatório que os documentos sejam completamente 
digitalizados, de forma legível e sem rasuras, 
exclusivamente em formato PDF, com tamanho máximo de 
1,5 mb.

O procedimento deverá ser realizado para cada programa 
que a instituição pretende aderir ao edital.

Se for necessário, você pode salvar o rascunho e realizar o 
envio posteriormente dentro do período de adesão 
disposto em edital. 
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Caso tenha salvo algum programa em rascunho, clique em “Editar” para seguir preenchendo as informações 
sobre o programa.
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Ao clicar em “Enviar Programa”, a adesão ao edital é realizada e não será possível alterar o cadastro do programa.
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Após a adesão, o status passa a ser Avaliação pendente.
Isso significa que você completou seu cadastro de programa com sucesso!
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Caso você seja responsável por mais de uma Comissão, o sistema irá identificar os diferentes acessos.
Clique no menu lateral à direita.
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Você deve efetuar a troca de acesso para realizar o cadastro dos programas das diferentes comissões. 
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Para acessar as informações da Comissão, clique no menu lateral à esquerda, representado pelo três traços. 
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Com o menu expandido, clique em “Dados da Comissão”. 
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Caso seja necessário atualizar as informações, clique em “Editar Cadastro”. 
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Após as alterações necessárias, clique em “Salvar”.
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Os coordenadores devem realizar o login no SIGRESIDÊNCIAS. 

Link de acesso: https://sigresidencias.saude.gov.br/
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Clique em “VISUALIZAR INSCRIÇÕES” para acessar os programas inscritos no Edital nº 5/2020.
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Verifique a situação da inscrição do programa de residência. 
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Para solicitar a interposição de recurso, clique em “SOLICITAR RECURSO”. 

Cada Programa de Residência Médica pode receber 
um único recurso.
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O coordenador deve preencher o motivo do recurso e os documentos 
para correção. 

Os campos devem ser preenchidos de acordo com o Edital nº5/2020. 

Após o preenchimento, clique em “SALVAR” para interpor o recurso.
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Ao clicar em “SALVAR”, a situação do programa passa a ser “Em recurso”.

O recurso poderá ser editado durante o período 
de interposição, basta clicar em “EDITAR RECURSO”.
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