
  

 

Curso de Aperfeiçoamento 
CLÍNICAS DO DEPTO DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA - 2021. 

 

O Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 

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

SP – Fone: 2176-7385 - e-mail: paulo.ayroza@santacasasp.org.br ou 

gislaine.almeida@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 de 2021, 27/11/2020 a 10/12/2020. 

 Início dos Cursos: 1º de Março de 2021 – (segunda-feira). 
 Duração dos cursos: 01 ano  
 

Poderão inscrever-se médicos formados em todo o Território Nacional, por Faculdades 
oficiais ou Reconhecidas. 
Vagas: : 

2021 

Clínicas ou Setores  Anos Vagas 
Matricula COREME para 

os Aprovados  

Cirurgia Minimamente Invasiva 2º  
4 

1º a 05/02/2021  
das 7h às 13h 

      

Climatério  
1º 2 

Ginecologia  Endócrina 

Ginecologia  Endócrina e Climatério 2º  2 

Planejamento Familiar  
1º 2 

      

Infertilidade e Reprodução Assistida 1º  2 

      

Oncologia Pélvica 
1º   2 

2º  1 

      

Patologia do Trato Genital Inferior  e 
Infecção 

1º  4 

1º a 05/02/2021 
 das 

7h às 13h  
 
 
 

2º 3 

3º 3 

      

Saúde Materno Fetal 

1º  4 

2º 4 

3º 4 

      

Refinamento em Oncoplastia 3º 02 

   

Uroginecologia 
1º 2 

2º 2 

      

Ginecologia Geral 
1º 1 

2º 1 

      

Sexologia 

1º 2 

2º  1 
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1 - Pré-requisitos para a inscrição: 
 

1.1- estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM - definitivo); 
1.2.- Residência Médica ou Especialização em Tocoginecologia;  
1.3 - Os candidatos que desejam renovar o curso de aperfeiçoamento por mais um ano 
deverão se submeter a novo processo seletivo. 
1.4.-Verificado, a qualquer tempo, que a inscrição recebida não atende a todos os requisitos 
estabelecidos neste Edital, ou que contém qualquer declaração falsa ou inexata, será a 
mesma cancelada para todos os fins, mesmo que o candidato tenha sido aprovado. 
 

2- Documentos necessários para Inscrição: 
 

2.1- Ficha de Inscrição; 
2.2- Enviar por e-mail a ficha de inscrição  
2.3- Informações: na Diretoria do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo, de 2ª a 6ª feira, horário das 7h30min. às 15h. - telefone: 2176-
7000 ramal 5120 - e-mail: paulo.ayroza@santacasasp.org.br ou 
gislaine.almeida@santacasasp.org.br. 
 
3 - CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 
 

3.1. A confirmação da inscrição será feita por e-mail da Diretoria do DOGI para endereço 
eletrônico do candidato informado na Ficha de Inscrição. 
 

4 - Orientações Gerais para Prova Prática Entrevista Curricular: 
 

4.1 -. O candidato deverá comparecer ao local indicado, pelo menos trinta minutos antes do 

horário marcado para início das provas, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº2 e 

borracha; 
 

4.2 - Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido do original da 

Cédula Oficial de Identidade ou de Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe. 
 

4.3 – Durante as provas não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação 
entre os candidatos, nem a utilização de livros, manuais, impressos ou anotações, e telefone 
celular, “tablet”. 
 
4.4. 1ª Fase – Teste e 2º Fase Entrevista (ambos no mesmo dia):  

 16 de dezembro 2020 (quarta-feira) das 18h às 21h – Local: Informaremos 

posteriormente 

(Apresentar CURRÍCULO no momento da entrevista)  
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4.4 A – As vagas de 2º ano e 3º ano são para os doutores que já estão cursando desde 
2019 e 2020 cuja aprovação dependerá de entrevista e analise curricular 
 

 4.5- RESULTADO 
 

O resultado da será divulgado em 08 de janeiro 2021 por e-mail da Diretoria do DOGI para 
endereço eletrônico do candidato informado na Ficha de Inscrição. . A nota mínima de 

aprovação é 5,0. 
 

4.6. Matricula - COREME 
 Para matrículas de novos médicos em cursos de aperfeiçoamentos são 

obrigatórios os seguintes documentos: 
 Recibo de Pagamento: R$ 2.415,00 (cursos com duração de 01 ano)  
 Ficha de solicitação de curso de Aperfeiçoamento, devidamente preenchida e 

assinada pelas chefias;  
 Cópia simples do RG (não pode ser CNH); 
 Cópia simples do CPF; 
 Cópia simples do CRM; 
 Cópia simples do comprovante de endereço; 
 Cópia autenticada do certificado de conclusão de Residência; 
 03 fotos 3x4 (02 fotos COREME e 01 foto Diretoria do DOGI) 

 

 Em hipótese alguma poderá iniciar o curso, o médico que não estiver 
devidamente matriculado na Coreme. 
 

 Para alunos do 2º e 3º ano em cursos de aperfeiçoamentos são obrigatórios as 
seguintes documentos: 

 Recibo de Pagamento: R$ 2.415,00 cursos com duração de 01 ano;  
 Ficha de solicitação de Curso de Aperfeiçoamento, devidamente preenchida e 

assinada pelas chefias;  
 Cópia simples do RG (não pode ser CNH); 
 Cópia simples do comprovante de endereço caso o endereço tenha sido alterado; 
 02 fotos 3x4 (01 foto COREME e 01 foto Diretoria do DOGI). 

 

 Ressaltamos que o sistema de cadastro não aceitará cadastrar matrículas em datas 

retroativas, sendo assim, as matrículas e rematrículas devem seguir as regras acima 

estabelecidas pelo Edital. 

 Para a matrícula na COREME o aluno deverá efetuar o depósito no valor de R$ 2.415,00 
no Banco Santander (Brasil) S/A – Conta Corrente 13.000388-8 – Agência 3565, 
correspondente uma Taxa da matricula e anuidade, e após comparecer ao Caixa Central 
da Santa Casa com o recibo original para validar a receita e em seguida comparecer à 
COREME com a cópia do comprovante de deposito para Assinar o Livro de Matricula. 

 O aluno deverá tirar uma xerox do comprovante e entregar na Diretoria do DOGI. 
A matricula será impreterivelmente no período de 1º a 05/02/2021 das 7h às 13h. 

 

Prof. Dr. Paulo Ayroza Ribeiro  Prof. Dr. André Lima de Oliveira 
Diretor do Departamento de   Supervisor da Residência Médica 
Obstetrícia e Ginecologia. 


