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EDITAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ENDOSCOPIA, COM ÁREA DE 

ATUAÇÃO EM ECOENDOSCOPIA - 2020. 

 

O Serviço de Endoscopia da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - 

ISCMSP, Localizada à Rua Dr. Cesário Mota Junior, 112 – Vila Buarque - São Paulo – 

SP – Fone: 2176-7236 e-mail: cfbeus@uol.com.br ou endoscopia@santacasasp.org.br, 

faz saber que estão abertas as inscrições para a realização do Concurso de Seleção 

dos Candidatos à vaga do Curso de Aperfeiçoamento em Endoscopia, Área de 

Atuação em Eco endoscopia de 2020. 

 

Início do Curso: 05 de Março de 2020  

Duração do curso: 09 meses 

Vagas: 03 (três) 

 

Poderão inscrever-se médicos formados em todo o Território Nacional, por Faculdades 

oficiais ou Reconhecidas. 

 

1. Pré-requisitos para a inscrição: 

 

1.1. Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM - definitivo); 

 

1.2. Ter o título de especialista da SOBED (Sociedade Brasileira de Endoscopia 

Digestiva) ou da SBEP (Sociedade Brasileira de Endoscopia Peroral) ou comprovar 

que até primeiro dia de curso (no CFBEUS) o aluno terá prova de título de especialista 

da SOBED:  

Os pré-requisitos mínimos para prestar a Prova são: 

 

2. Documentos necessários para Inscrição Coreme: 

 

- Ficha de Inscrição 

 

mailto:cfbeus@uol.com.br
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3. Confirmação da inscrição: 

 

3.1. A confirmação da inscrição será feita por email do CFBEUS 

(cfbeus.cfbeus@gmail.com) para o endereço eletrônico do candidato informado na 

Ficha de Inscrição. 

 

4. Orientações Gerais para Prova, entrevista e análise curricular: 

 

4.1. O candidato deverá comparecer ao local indicado, pelo menos 15 minutos antes 

do horário marcado para início das provas, portando caneta esferográfica azul ou 

preta; 

 

4.2. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido do 

original da Cédula Oficial de Identidade ou de original da Carteira Expedida por Órgão 

ou Conselho de Classe. 

 

4.3. Durante a prova não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação 

entre os candidatos. Também não serão admitidos: utilização de livros, manuais, 

impressos, anotações escritas, anotações eletrônicas, telefone celular, “tablet”, e 

relógios eletrônicos. 
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4.4. Prova Entrevista e Análise Curricular: 

 

- 23 de Janeiro de 2020 (5ª Feira) às 10hs00 no Serviço de Endoscopia, localizado no 

Edifício Conde de Lara, 4º andar; 

- Prova da especialidade (inclui temas de endoscopia geral e específicos de eco 

endoscopia); 

- Entrevista e Análise Curricular Lattes (apresentar currículo no momento da 

entrevista). 

 

4.5. Resultado 

 

O resultado será divulgado dia 27 de janeiro de 2020, por email do CFBEUS para 

endereço eletrônico do candidato informado na Ficha de Inscrição. Prazo para 

validação do interesse da vaga até 30 de janeiro de 2020. 

 

Caso ainda persistam vagas não preenchidas, após esta data, uma nova lista será 

divulgada dia 31 de Janeiro de 2020, seguindo-se dois dias para confirmação de 

interesse. 

 

5.   Matrícula 

 

Documentos necessários para a matrícula na COREME da Irmandade da Santa Casa 

de São Paulo. 

 

5.1. Para ex-aluno da Santa Casa: 

 

- CRM (Xerox); 

- RG (Xerox); 

- 3 (três) fotos 3x4 (atual) (duas fotos deverão ser entregues para a COREME e uma 

deverá ser entregue no serviço de endoscopia) 

- Ficha de Solicitação do Curso de Aperfeiçoamento preenchida e assinada pelas 

chefias; 
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- Comprovante do pagamento da matricula 

Obs.: O pagamento deverá ser feito através de depósito no valor de R$ 2.100,00 (dois 

mil e cem reais) nos seguintes dados abaixo:  

Banco Santander (Brasil) S/A  

Agência 3565 - Conta Corrente 13.000388-8  

Após realizar o depósito comparecer ao Caixa Central da Santa Casa com 

comprovante para validação e após isso trazer o recibo à COREME junto com os 

demais documentos no momento da matrícula; 

 

5.2. Para Médicos de Outras Instituições:  

 

- RG (Xerox); 

- CPF (Xerox); 

- CRM (Xerox); 

- Comprovante de Endereço atual (Xerox); 

- Certificado da Faculdade de Medicina (Xerox autenticada); 

- Certificado da Residência ou Especialização (Xerox autenticada); 

- Três fotos 3x4 (atual) (duas fotos deverão ser entregues para a COREME e uma 

deverá ser entregue no serviço de endoscopia) 

- Ficha de Solicitação do Curso de Aperfeiçoamento preenchida e assinada pelas 

chefias. 

- Comprovante do Pagamento da Matricula 

Obs.: O pagamento deverá ser feito através de depósito no valor de R$ 2.100,00 (dois 

mil e cem reais) nos seguintes dados abaixo:  

Banco Santander (Brasil) S/A  

Agência 3565 - Conta Corrente 13.000388-8  

Após realizar o depósito comparecer ao Caixa Central da Santa Casa com 

comprovante para validação e após isso trazer o recibo à COREME junto com os 

demais documentos no momento da matrícula; 

- Aluno deverá tirar uma Xerox do comprovante e entregar na Diretoria da Endoscopia. 

 

A matrícula será impreterivelmente nos dias 26 e 27/02/2020 conforme escala. 
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Horário de funcionamento da COREME é de 2ª às 6ª Feiras, das 8h às 12h. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Fabio Mariani 

Coordenador do Serviço de Endoscopia da Santa Casa de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Lucio Rossini 

Coordenador do Programa de Especialidade 


