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Manual do Usuário

1. INTRODUÇÃO
O SER REDE (Sistema de Estágio de Residência da Rede Ebserh) é o sistema
informatizado criado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares com intuito
de proporcionar maior visibilidade às vagas de estágio optativo disponíveis em sua
rede de Hospitais Universitários Federais (HUF). Alem de possibilitar que os
residentes visualizem as vagas existentes na rede, o sistema ainda permite que as
inscrições sejam realizadas por meio do sitio eletrônico da empresa.
O estágio opcional, previsto nos regimentos da Comissão Nacional de Residência
Médica (COREME) e da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde
(COREMU), confere aos residentes o direito de um período de 30 dias por ano, a partir
do segundo ano (R2), em programas de residência em outra Instituição de Ensino
Superior, reconhecido pelo Ministério da Educação. Uma atividade educacional
facultativa que tem por objetivo possibilitar a vivência em ambientes considerados
importantes para a sua aprendizagem.
Sendo assim, elaboramos este manual – um documento de apoio que
esclarece sobre as suas funcionalidades do SER REDE, no sentido de orientar os
usuários em sua utilização.
2. FUNCIONALIDADES DO SER REDE (Perfil Residente)
2.1 CONSULTAR VAGAS DE ESTÁGIO OPTATIVO
Primeiramente, o residente deverá acessar o sistema no sitio eletrônico da
Ebserh (https://www.ebserh.gov.br), selecionando-se o menu Ensino e
Pesquisa/Residência/Estágio optativo.
Na tela aparecerá um mapa do Brasil. Os estados brasileiros que possuem
vagas de estágio optativo disponíveis estarão destacados na cor verde. Ao selecionar
um estado destacado, aparecerá, no lado esquerdo da tela, o(s) nome(s) do(s) HUF
que possui(em) vaga(s) disponível(veis).
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Ao selecionar o nome do HUF escolhido, o sistema exibirá, na parte inferior
da tela, as informações pertinentes de cada vaga, sendo elas: o tipo de programa –
se é médica, multiprofissional ou uniprofissional, a área de formação e a área de
estágio (para as residências Médicas), o ano de residência exigido para a vaga, o
status do programa e o período de inscrições, bem como o número de vagas
disponíveis.
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2.2 REALIZAR INSCRIÇÃO
a) Selecionar o botão “Realizar a inscrição” conforme a imagem abaixo:
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b) Na aba Anexar Documentos, verifica-se quais são os documentos que
deverão ser anexados e seleciona-se o botão “Salvar”.

c) Digita-se o CPF;
d) Seleciona-se o HUF de origem;
e) Seleciona-se o tipo de residência;
f) Seleciona-se o ano de residência e o botão “Entrar”;
g) Preenche-se todos os campos obrigatórios, com asterisco (*), cadastrase a senha e seleciona-se o botão “Cadastrar”;
h) Digita-se o CPF e a senha cadastrada e seleciona-se o botão “Entrar”;
i) Preenche-se todos os campos obrigatórios, com asterisco (*) e
seleciona-se o botão “Salvar”;
j) Seleciona-se o botão “Anexar documentos”;
k) Seleciona-se o botão “Browse...” para anexar os documentos exigidos
para a vaga. Lembrando que os arquivos devem estar em formato PDF;
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2.3 ALTERAR DADOS CADASTRAIS
a) Seleciona-se o Aba “Dados Cadastrais”;
b) Realiza-se as alterações necessárias e seleciona-se o botão “Salvar”.
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2.4 ACOMPANHAR INSCRIÇÃO
a) Seleciona-se o Aba “Acompanhar inscrição”;
Esta tela mostrará todas as fases do processo, com legenda de cores, para que
o residente saiba a situação atual de sua inscrição, conforme a imagem abaixo:
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