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EDITAL DE sELEcAo DA ESPECIALI 

a   
ologia 

MEDICA - ANO DE 2021 

Abertura de inscricöes para Selecão do Programa de 

Especializcäo Médica da SCMRP - Ortopedia e 

Traumatclogia para o ano letivo de 2021. 

A Santa Casa de Misericórdia de Ribeiro Preto - CMRP, através do Ortopedia e Traurnatologia 

(reconhecido pelas respectiva Sociedade faz saber que no periodo de perlodo de 19 de janeiro de 2021 a 
05 de fevereiro de 2021, estarâo abertas as inscricôes para seleco dos candidatos ao preenchimento de 

vagas para medicos em especializaco. 

Podero inscrever-se medicos formados em todo ci  TerritOrio Nacional por Faculdades oficiais ou 

reconhecidas, bern como medicos formados no exterior om diploma revalidado pelas Universidades, 

autorizadas pelo Ministério da Educacâo e Cultura - MEC. I 

• - DAS VAGAS 

• ; 3(quatro) vagas para Medicos em Especialização de 1 Ano em Ortopedia e Traumatologia 

• inscriçöes e resultados divulgados pelo site hjjL/wwN.coremesantacasarp.com. 

II - Pré-requisitos 

2.1 No é necessário o pré-requisito para ingresso no 0 
	

ia e Traumatologia 

- DAS INscRzcôEs 

2.1. 0 candidato, ao inscrever-se, declara que concluiu o clirso  de graduaço em Medicina, ou ira concluI-
lo ou obteve revalidaço do seu diploma ate a data de inícip do programa. 

2.2. As inscricöes sero realizadas somente por e-mail, a Ortir das 08h30 (horãrio de Brasilia) de 19 de 
janeiro de 2021 ate as 23h59 (horário de Brasilia) de 05 do fevereiro de 2021. 

2.3. [tens obrigatórios no preenchimento da 

http://www.coremesantacasarp.com  
2.3.1. Nome corn pleto 
2.3.2. RG 

2.3.3. CPF 

ha de inscriçao - ficha no site  



2.3.4. Telefone de contato 

2.3.5. Data de Nascimento 
2.3. 6. E-rnail2.3.7. Endereco eletrônico (e-mail); 

2.3.7 Especialidade Req uerida 

2.3.8. Arquivo Anexo de documento pessoal (CNH ou RG c u CPF). 

2.3.9 Anexo de comprovante de pagamento 

2.4. Documentos necessários para inscricão (enviar para o e-mail- http://www.coremesantacasarp.com) 
2.4.1. Cópia do Diploma de Medico por Faculdade de Medi cina reconhecida pelo MEC (fotocópia frente e 
verso) ou declaracão da Faculdade de que está cursando o ültirno ano do Curso de Medicina corn término 

ate fevereiro/2020; 

2.4.2. Cópia Curriculum Vitae ou Lattes; 

2.4.3. Cópia Histórico Escolar de notas da Faculdade (histrico completo ou parcial) - 

2.4.4. Cópia de RG, CPF, TItulo Eleitoral e Certificado de Qiitacão com o Servico Militar (Sexo 

Masculino); 

2.4.5. 01 (urna) foto 3x4 jpg; 

2.4.6. Cópia da Carteira do CRM (se já possuir no moment); 
2.4.7. Cópia comprovante de pagamento da Taxa de lnscrção do Concurso. 

OBS: TODOS Os DOCUMENTOS SAO OBRIGATORIOS PARA A EFTIVAçAO DA lNscRIcÃo, A FALTA DE ALGUM 
DOCUMENTO NAO SERA CONSIDERADA E EFETIVADA, POR FAVDR CONFERIR TODOS OS DOCUMENTOS ANTES DE 

ENVIAR. 

2.5. No serão aceitas inscriçöes que nâo atenda a todos Os requisitos fixados, a rnesrna será cancelada. 

2.6. A taxa de inscrico é de R$ 150,00 (Cento e cinqueita reais), que deverá ser recolhida através de 
deposito bancário identificado Banco do Brasil Ag.331-x c/c 12.112-6 (Cr1 Assistencia Médica S/S - 
CNPJ 03686759000168). 

2.7. 0 candidato e responsável pelas informaçöes prestadas, arcando corn as consequências de eventuais 
erros. A inscricäo em desacordo corn este edital ser anulada em qualquer época, resultando na 
eliminaçâo sumária do candidato. 

2.8. Confirrnaçoes de inscriçöes e demais informaçöes p4dem ser obtidas pelo telefone: (16) 3605-0604 

para Atendimento ao Candidato, no horário de 07:30h as13h e das 14h as 17:00h ou pelo e-mail. 

 —APROVA 

3.1. DA PROVA ESCRITA— PRIMEIRA ETAPA. 

3.1.1. DATA 06/02/2021. 



3.1.2. LOCAL: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ribeiro Preto, Rua: São Paulo, 600— Campos ElIseos 

- Rib. Preto/SP. 

3.1.3. HORARIO: inicio as 8 horas da manhâ (horário de BrsIlia). 

Chegada do candidato impreterivelmente ate as 07:45 hors da rnanhã (horário de Brasilia). 

3.2. DA ANALISE E ARGUICAO DE "CURRICULUM" - 

3.2.1. DATA: 06/02/2021. 

3.2.2. LOCAL: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ribe 

- Rib. Preto/SP. 

3.2.3. HORARIO: início as 13:30h (horário de Brasilia). 

3.2.4. 0 candidato deverá levar uma cOpia de seu "CU 

que comprovem os dados de seu CV. 

Preto, Rua: São Paulo, 600— Campos ElIseos 

LUM VITAE"(CV) e também os certificados 

- DAS coNDIçôEs PARA REALIzAcA0 DAS P 

4.1. Sornente será admitido na sala de provas, o candidat que estiver munido de Cédula de Identidade 

(RG) expedida porOrgãos competentes, Carteira Nacional4e Habilitaçâo - CNH corn fotografia ou Carteira 

expedida por Orgaos ou Conselho de Classe. Será exigida 3 apresentacão do documento ORIGINAL, não 
sendo aceitas cópias. 

4.2. Nâo haverá aplicacão de provas fora dos locais preestbelecidos e não haverá Segunda Chamada ou 

repeticão de provas, seja qual for o motivo alegado para auséncia ou atraso do candidato no horârio 

pré-estabelecido, implicando na sua exclusão do Processo $eletivo. 

4.3. 0 não corn parecimento do candidato as provas (PROVP ESCRITA e ANALISE DE CURRICULO) acarretará 
sua eliminacão do Processo Seletivo. 	 I 

4.4. 0 candidato deverá assinalar, na Foiha de Respostas, aenas uma alternativa para cada questão, corn 
caneta esferografica de tinta azul ou preta, responsabiIizanIo-se por quaisquer rasuras que provocar. Será 
fornecida apenas uma folha de resposta para cada candidato näo havendo substituicão em caso de rasura ou 
anotacäo inadequada. 

4.4.1. Será anulada a alternativa que apresentar rasura, onissão ou duplicidade de resposta. 

4.5. Não será aceita inscrição condicional ou fora do pra 

4.6. 0 candidato deverá comparecer ao local de prova pe 
programado para inIcio das provas. 

menos 30 (trinta) minutos antes do horário 



4.7. A prova ser6 composta de 50 questôes de mültipla esclha tendo somente uma alternativa correta. 

V - DO RESULTADO FINAL E ACEITACAO DA VAGA 

• 0 gabarito será divulgado dia 08/02/2021. 

• Interposição de recursos será dia 10/02/2021. 

• Analise dos recursos será feita ate 12/02/2021. 

• Divulgação de resultado final em 12/02/2021 pelo site http://www.coremesantacasarp.com) 

Em caso de desistência será convocado o prOximo andidato(a)s habilitado. 

VI- DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA A MATRICULA E 

No caso de desistência da aceitação da vaga o candidato deverá comunicar o setor 

responsável por e-mail http://www.coremesantahasarp.com  ou telefone (16) 3605-0604, para 

que seja convocado o próximo candidato(a)s habiitado. 

Reunião para apresentaço do programatacla  Especializaco Médica dar-se-á em fevereiro 

2021, data a ser definida e posteriormente comu 	aos candidatos habilitados. 

6.2.1. Os programas de Especializacão terão início em 01 ce marco de 2021. 

	

6.3. 0 candidato selecionado deverá antes do início do 
	

ma providenciar a seguinte documentacão: 

	

Cópia Comprovante de quitacäo e ético 	nal do CREMESP; 

Cópia Comprovante de residência (Ribeirã Preto); 

Cópia Certidão de Nascimento ou de Casanjento; 

Cópia Nimero CNS (Cartão Nacional Saiide in 

COpia Nümero PIS; 

COpia Carteira de Vacinaço; 

04 (quatro) fotos 3x4, colorido. 

Ribeirão Preto - SP, 18 de janeiro 2021. 

COE F FE (COMIssAo DE ESPECIALIzAcAO MEDICA) - 
SCMRP 

4111_~>' 



Dr. Augusto Marcussi Degiovani 

Coordenador da COEME 

Dr. Luis Eduardo Amaral Muniz 	 4 
Gestor Hospital de Ensino .7 	 111/0 

----- 

Dr. Paulo Henrique C. Correa. 
Supervisor do Programa de Ortopedia e Traumatologia. 

Ribeirão Preto - SP, 21 de janeiro 

COEME 
	

ISSAO DE EsPEclALlzAcAo MEDICA) - SCMRP 


