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EDITAL EDITAL EDITAL EDITAL ----    PROCESSO SELETIVO: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 2022PROCESSO SELETIVO: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 2022PROCESSO SELETIVO: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 2022PROCESSO SELETIVO: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 2022

 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

Vila Buarque – São Paulo – SP –

coreme@santacasasp.org.br, faz saber que estão abertas as inscrições para o processo seletivo visando o 

preenchimento de vagas para os Cursos de Aperfeiçoamento para 2022. 

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

reconhecidas, bem como médicos formados no exterior, com diploma revalidado pelas Universidades 

autorizadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), segundo a Resolução CFM nº 1.832/2008, 

alterada pela Resolução CFM nº 2.002/2012. Dev

requisitos para cada programa de Aperfeiçoamento estarão descritos a seguir. 

Será admitida a interposição de recursos em face do presente Edital, em até 2 (dois) dias úteis após sua 

publicação no endereço eletrônico:coreme@santacasasp.org.br. Eventuais recursos deverão ser 

protocolados pessoalmente junto à Comissão de Residência Médica da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, localizada na Rua Dr. Cesário Mota Junior, 112 

– São Paulo/SP, no horário compreendido entre 09 horas e 14 horas.

I I I I ----    Inscrição: Inscrição: Inscrição: Inscrição:     

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas por meio do link:

https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7

com as consequências de eventuais equívocos ou inexatidões. A inscrição em desacordo com as normas 

aqui apresentadas será anulada em qualquer época, resultando na eliminação sumária 

exclusão do seu nome na relação de aprovados e na perda de todos os direitos decorrentes, mesmo que 

tenha ocorrido a homologação do resultado final. 

A inscrição no processo seletivo configura o conhecimento e aceitação de todas as

estabelecidas no presente Edital. 
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PROCESSO SELETIVO: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 2022PROCESSO SELETIVO: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 2022PROCESSO SELETIVO: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 2022PROCESSO SELETIVO: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 2022

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – ISCMSP (Rua Dr. Cesário Motta Junior nº 112 

– telefone: (11) 2176-7000, ramal 7241, 7351, 7295 ou 5260 

coreme@santacasasp.org.br, faz saber que estão abertas as inscrições para o processo seletivo visando o 

preenchimento de vagas para os Cursos de Aperfeiçoamento para 2022.  

se médicos formados em todo o Território Nacional, por Facul

reconhecidas, bem como médicos formados no exterior, com diploma revalidado pelas Universidades 

autorizadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), segundo a Resolução CFM nº 1.832/2008, 

alterada pela Resolução CFM nº 2.002/2012. Deverão estar inscritos no Cremesp (CRM definitivo). Os pré

requisitos para cada programa de Aperfeiçoamento estarão descritos a seguir.  

Será admitida a interposição de recursos em face do presente Edital, em até 2 (dois) dias úteis após sua 

dereço eletrônico:coreme@santacasasp.org.br. Eventuais recursos deverão ser 

protocolados pessoalmente junto à Comissão de Residência Médica da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, localizada na Rua Dr. Cesário Mota Junior, 112 – Vila Buarq

São Paulo/SP, no horário compreendido entre 09 horas e 14 horas. 

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas por meio do link: 

ZSX6nHE7. O candidato é responsável pelas informações prestadas, arcando 

com as consequências de eventuais equívocos ou inexatidões. A inscrição em desacordo com as normas 

aqui apresentadas será anulada em qualquer época, resultando na eliminação sumária 

exclusão do seu nome na relação de aprovados e na perda de todos os direitos decorrentes, mesmo que 

tenha ocorrido a homologação do resultado final.  

A inscrição no processo seletivo configura o conhecimento e aceitação de todas as

 

 

PROCESSO SELETIVO: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 2022PROCESSO SELETIVO: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 2022PROCESSO SELETIVO: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 2022PROCESSO SELETIVO: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 2022    

ISCMSP (Rua Dr. Cesário Motta Junior nº 112 – 

7000, ramal 7241, 7351, 7295 ou 5260 - email: 

coreme@santacasasp.org.br, faz saber que estão abertas as inscrições para o processo seletivo visando o 

se médicos formados em todo o Território Nacional, por Faculdades oficiais ou 

reconhecidas, bem como médicos formados no exterior, com diploma revalidado pelas Universidades 

autorizadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), segundo a Resolução CFM nº 1.832/2008, 

erão estar inscritos no Cremesp (CRM definitivo). Os pré-

Será admitida a interposição de recursos em face do presente Edital, em até 2 (dois) dias úteis após sua 

dereço eletrônico:coreme@santacasasp.org.br. Eventuais recursos deverão ser 

protocolados pessoalmente junto à Comissão de Residência Médica da Irmandade da Santa Casa de 

Vila Buarque – CEP: 01221- 010 

. O candidato é responsável pelas informações prestadas, arcando 

com as consequências de eventuais equívocos ou inexatidões. A inscrição em desacordo com as normas 

aqui apresentadas será anulada em qualquer época, resultando na eliminação sumária do candidato, na 

exclusão do seu nome na relação de aprovados e na perda de todos os direitos decorrentes, mesmo que 

A inscrição no processo seletivo configura o conhecimento e aceitação de todas as normas e instruções 
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Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição e não será aceita, sob qualquer pretexto, 

inscrição condicional ou fora do prazo. 

A taxa de inscrição é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e de

transferência identificada para oINSTITUTO DE PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (IPITEC), CNPJ/MF 

sob n° 62.779.145/0041-87, Banco Bradesco (237), Agência 0093, Conta Corrente: 14788

do dia definido pelo Departamento como data limite para as inscrições dos Cursos de Aperfeiçaomento 

relacionados, não havendo possibilidade de recolhimento em data posterior. (Observar item IX do edital). 

O comprovante de pagamento deverá ser enviado para: 

II II II II ––––    Curso:Curso:Curso:Curso:    

Cada curso de Aperfeiçoamento terá seu programa pedagógico e carga horária definidas pelo Coordenador 

do curso. (A seguir no edital) 

III III III III ––––    Número de Vagas Número de Vagas Número de Vagas Número de Vagas ––––    Seleção:Seleção:Seleção:Seleção:    

O número de vagas e seleção serão definidos pelo Coordenador de cada Curso de Aperfeiçoamento. (A 

seguir no edital) 

IV IV IV IV ----    Resultado: Resultado: Resultado: Resultado:     

O resultado oficial será divulgado pela Comissão de Residência Médica, por meio do site: 

www.santacasasp.org.br, de acordo com cada curso de Aperfeiçoamento. 

Os resultados NÃO serão divulgados por meio de contato telefônico ou e

V V V V ––––    Matrícula: Matrícula: Matrícula: Matrícula:     

Deverá ser realizada na COREME –

de Aperfeiçoamento da Ortopedia e Traumatologia, que se deverão matricular em 07/03/2022). A taxa de 

matrícula será de R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais). A INSTITUIÇÃO indica a seguinte conta 

para o crédito dos valores acima referidos: IN

CNPJ/MF sob n° 62.779.145/0041-

validação do comprovante de DEPÓSITO junto ao Caixa Central da ISCMSP (próximo à Lanchonete 
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Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição e não será aceita, sob qualquer pretexto, 

inscrição condicional ou fora do prazo.  

A taxa de inscrição é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e deverá ser realizada por depósito ou 

transferência identificada para oINSTITUTO DE PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (IPITEC), CNPJ/MF 

87, Banco Bradesco (237), Agência 0093, Conta Corrente: 14788

partamento como data limite para as inscrições dos Cursos de Aperfeiçaomento 

relacionados, não havendo possibilidade de recolhimento em data posterior. (Observar item IX do edital). 

O comprovante de pagamento deverá ser enviado para: coreme@santacasasp.org.br

Cada curso de Aperfeiçoamento terá seu programa pedagógico e carga horária definidas pelo Coordenador 

leção serão definidos pelo Coordenador de cada Curso de Aperfeiçoamento. (A 

O resultado oficial será divulgado pela Comissão de Residência Médica, por meio do site: 

, de acordo com cada curso de Aperfeiçoamento.  

Os resultados NÃO serão divulgados por meio de contato telefônico ou e-mail.  

– ISCMSP, nos dias 2, 3 e 4/02/2022, das 8 às 12h, (à exceção dos Curso

de Aperfeiçoamento da Ortopedia e Traumatologia, que se deverão matricular em 07/03/2022). A taxa de 

matrícula será de R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais). A INSTITUIÇÃO indica a seguinte conta 

para o crédito dos valores acima referidos: INSTITUTO DE PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (IPITEC), 

-87, Banco Bradesco (237), Agência 0093, Conta Corrente: 14788

validação do comprovante de DEPÓSITO junto ao Caixa Central da ISCMSP (próximo à Lanchonete 

 

Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição e não será aceita, sob qualquer pretexto, 

verá ser realizada por depósito ou 

transferência identificada para oINSTITUTO DE PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (IPITEC), CNPJ/MF 

87, Banco Bradesco (237), Agência 0093, Conta Corrente: 14788-5, atéas 23:59h 

partamento como data limite para as inscrições dos Cursos de Aperfeiçaomento 

relacionados, não havendo possibilidade de recolhimento em data posterior. (Observar item IX do edital). 

coreme@santacasasp.org.br  

Cada curso de Aperfeiçoamento terá seu programa pedagógico e carga horária definidas pelo Coordenador 

leção serão definidos pelo Coordenador de cada Curso de Aperfeiçoamento. (A 

O resultado oficial será divulgado pela Comissão de Residência Médica, por meio do site: 

ISCMSP, nos dias 2, 3 e 4/02/2022, das 8 às 12h, (à exceção dos Cursos 

de Aperfeiçoamento da Ortopedia e Traumatologia, que se deverão matricular em 07/03/2022). A taxa de 

matrícula será de R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais). A INSTITUIÇÃO indica a seguinte conta 

STITUTO DE PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (IPITEC), 

87, Banco Bradesco (237), Agência 0093, Conta Corrente: 14788-5, com 

validação do comprovante de DEPÓSITO junto ao Caixa Central da ISCMSP (próximo à Lanchonete 
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Intervalo), localizado dentro da Instituição e o candidato deve comparecer na COREME para a assinatura 

do livro de Matrículas.  

Após a data mencionada, os aprovados não matriculados perderão automaticamente a vaga. A partir das 

12h do dia 14/02/2022 terá início a co

para preenchimento das vagas em 29/04/2022. 

Os candidatos devem acompanhar a chamada, pois terão que efetuar a matrícula nos primeiros dois dias 

úteis subsequentes à convocação, das 8:00 às 

O candidato que não se apresentar neste prazo será considerado desistente e, portanto, desclassificado. 

A COREME-ISCMSP não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes de mudanças e erros de 

dados constantes na ficha de inscrição (telefone e email). 

VIVIVIVI----    Documentos necessários para a Matrícula: Documentos necessários para a Matrícula: Documentos necessários para a Matrícula: Documentos necessários para a Matrícula: 

Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues no ato da matrícula. A falta de qualquer um dos 

documentos implicará automaticamente na perda da vaga. 

Célula de identidade (RG) - 02 (duas) fotocópias (não é aceito CNH ou qualquer outro documento) 

CPF do candidato - 02 (duas) fotocópias 

Diploma médico - 02 (duas) fotocópias autenticadas 

Certificado ou declaração de que está concluindo a Residência Médica ou Especializa

pré-requisito estabelecido pelo Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento.

Os diplomas de graduação em Medicina expedidos por faculdades estrangeiras, tanto para o cidadão 

estrangeiro quanto para o brasileiro, somente serão aceitos se re

forma da lei, conforme Resolução C.F.M. nº 1832/2008 

Registro (definitivo) do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) 

Para o médico estrangeiro é exigido visto de permanência no Brasil e o Certificado de Proficiência da 

Língua Portuguesa, de acordo com a Resolução C.F.M. 1832/2008 e 1842/2008, ressalvada a exceção 
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, localizado dentro da Instituição e o candidato deve comparecer na COREME para a assinatura 

Após a data mencionada, os aprovados não matriculados perderão automaticamente a vaga. A partir das 

12h do dia 14/02/2022 terá início a convocação dos excedentes, com publicação no site, com data limite 

para preenchimento das vagas em 29/04/2022.  

Os candidatos devem acompanhar a chamada, pois terão que efetuar a matrícula nos primeiros dois dias 

úteis subsequentes à convocação, das 8:00 às 12:00 horas, na COREME.  

O candidato que não se apresentar neste prazo será considerado desistente e, portanto, desclassificado. 

ISCMSP não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes de mudanças e erros de 

e inscrição (telefone e email).  

Documentos necessários para a Matrícula: Documentos necessários para a Matrícula: Documentos necessários para a Matrícula: Documentos necessários para a Matrícula:     

Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues no ato da matrícula. A falta de qualquer um dos 

documentos implicará automaticamente na perda da vaga.  

02 (duas) fotocópias (não é aceito CNH ou qualquer outro documento) 

02 (duas) fotocópias  

02 (duas) fotocópias autenticadas  

Certificado ou declaração de que está concluindo a Residência Médica ou Especializa

requisito estabelecido pelo Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento. 

Os diplomas de graduação em Medicina expedidos por faculdades estrangeiras, tanto para o cidadão 

estrangeiro quanto para o brasileiro, somente serão aceitos se revalidados por Universidade Pública, na 

forma da lei, conforme Resolução C.F.M. nº 1832/2008 - 02 (duas) fotocópias autenticadas.

Registro (definitivo) do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) 

eiro é exigido visto de permanência no Brasil e o Certificado de Proficiência da 

Língua Portuguesa, de acordo com a Resolução C.F.M. 1832/2008 e 1842/2008, ressalvada a exceção 

 

, localizado dentro da Instituição e o candidato deve comparecer na COREME para a assinatura 

Após a data mencionada, os aprovados não matriculados perderão automaticamente a vaga. A partir das 

nvocação dos excedentes, com publicação no site, com data limite 

Os candidatos devem acompanhar a chamada, pois terão que efetuar a matrícula nos primeiros dois dias 

O candidato que não se apresentar neste prazo será considerado desistente e, portanto, desclassificado.  

ISCMSP não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes de mudanças e erros de 

Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues no ato da matrícula. A falta de qualquer um dos 

02 (duas) fotocópias (não é aceito CNH ou qualquer outro documento)  

Certificado ou declaração de que está concluindo a Residência Médica ou Especialização, de acordo com o 

Os diplomas de graduação em Medicina expedidos por faculdades estrangeiras, tanto para o cidadão 

validados por Universidade Pública, na 

02 (duas) fotocópias autenticadas. 

Registro (definitivo) do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) – 02 fotocópias.  

eiro é exigido visto de permanência no Brasil e o Certificado de Proficiência da 

Língua Portuguesa, de acordo com a Resolução C.F.M. 1832/2008 e 1842/2008, ressalvada a exceção  
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prevista na Resolução C.F.M. nº 2002/2012 

03 (três) fotos 3x4, coloridas e sem data 

Comprovante de endereço – 01 (uma) fotocópia 

Carteira de vacinação  

Observação: No ato da posse os alunos assinarão o Termo de concordância com a Lei Geral de Proteção de 

dados e Termo de Compromisso e, após leitura cuidadosa, declararão plena ciência do teor do Regimento 

do Curso de Aperfeiçoamento da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

VII VII VII VII ––––    Início dos Cursos: Início dos Cursos: Início dos Cursos: Início dos Cursos:     

O Curso terá seu início em 01 de março de 2022. Exceto o

Traumatologia que se iniciam em 14/03/2022.

VIII VIII VIII VIII ––––    Anuidade:Anuidade:Anuidade:Anuidade:    

 Correspondente ao valor da matrícula e deverá ser paga anualmente para os cursos com duração 

de 2 ou mais anos.     

IX IX IX IX ––––    Cursos de Aperfeiçoamento, de acoCursos de Aperfeiçoamento, de acoCursos de Aperfeiçoamento, de acoCursos de Aperfeiçoamento, de aco

IX.I Oftalmologia:IX.I Oftalmologia:IX.I Oftalmologia:IX.I Oftalmologia:    

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO (FELLOWSHIP) 

O Departamento de OXalmologia da Santa Casa de São Paulo oferece

deAperfeiçoamento, oportunidade de desenvolvimento e aprimoramento clínico e cirúrgico nessa 

insYtuição com mais de 120 anos de tradição no ensino da oXalmologia

Os Cursos são desYnados aos médicos que finalizaram a residênciamédica ou especialização médica em 

oXalmologia. Têmduração de 2 anos com possívelprorrogação por mais 

avaliado pelo Coordenador de cada curso

Para o ano 2022 serão oferecidas vagas distribuídas nas seguintes sub
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prevista na Resolução C.F.M. nº 2002/2012 – 02(duas) fotocopias autenticadas de cada documento. 

03 (três) fotos 3x4, coloridas e sem data  

01 (uma) fotocópia  

Observação: No ato da posse os alunos assinarão o Termo de concordância com a Lei Geral de Proteção de 

misso e, após leitura cuidadosa, declararão plena ciência do teor do Regimento 

do Curso de Aperfeiçoamento da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

O Curso terá seu início em 01 de março de 2022. Exceto os cursos de Aperfeiçoamento da Ortopedia 

que se iniciam em 14/03/2022. 

Correspondente ao valor da matrícula e deverá ser paga anualmente para os cursos com duração 

Cursos de Aperfeiçoamento, de acoCursos de Aperfeiçoamento, de acoCursos de Aperfeiçoamento, de acoCursos de Aperfeiçoamento, de acordo com cada Departamento:rdo com cada Departamento:rdo com cada Departamento:rdo com cada Departamento:    

(FELLOWSHIP) – SANTA CASA/SP 2022 

O Departamento de OXalmologia da Santa Casa de São Paulo oferece, por meio do seu Programa 

oportunidade de desenvolvimento e aprimoramento clínico e cirúrgico nessa 

anos de tradição no ensino da oXalmologia. 

Os Cursos são desYnados aos médicos que finalizaram a residênciamédica ou especialização médica em 

anos com possívelprorrogação por mais 1 ano, a critério d

avaliado pelo Coordenador de cada curso. O número de períodosobrigatórios varia para cada Setor

serão oferecidas vagas distribuídas nas seguintes sub-especialidades.

 

cada documento.  

Observação: No ato da posse os alunos assinarão o Termo de concordância com a Lei Geral de Proteção de 

misso e, após leitura cuidadosa, declararão plena ciência do teor do Regimento 

do Curso de Aperfeiçoamento da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – ISCMSP.  

s cursos de Aperfeiçoamento da Ortopedia e 

Correspondente ao valor da matrícula e deverá ser paga anualmente para os cursos com duração 

por meio do seu Programa 

oportunidade de desenvolvimento e aprimoramento clínico e cirúrgico nessa 

Os Cursos são desYnados aos médicos que finalizaram a residênciamédica ou especialização médica em 

1 ano, a critério do desempenho 

O número de períodosobrigatórios varia para cada Setor.  

especialidades. 
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CATARATA:CATARATA:CATARATA:CATARATA:  3 vagas - cirúrgico (4 períodos de Centro C

reunião científica - quinta-feira manhã) 

(Coordenador: Prof. Dr. Renato Klingelfus Pinheiro)  

CÓRNEA E DOENÇAS EXTERNASCÓRNEA E DOENÇAS EXTERNASCÓRNEA E DOENÇAS EXTERNASCÓRNEA E DOENÇAS EXTERNAS::::  cirúrgico 2 vagas (4 períodos : 2 ambula

reunião científica + disponibilidade para cirurgia de urgência).

(Coordenador: Prof. Dr. Sergio Felberg) 

ESTRABISMO:ESTRABISMO:ESTRABISMO:ESTRABISMO: 1 vaga (4 períodos). 

(Coordenador: Prof. Dr. Luís Eduardo M. R. de Carvalho) 

GLAUCOMA:GLAUCOMA:GLAUCOMA:GLAUCOMA:  2 vagas (6 períodos) EXCLUSIVO.

(Coordenador: Prof. Dr. Cristiano Caixeta Umbelino) 

NEUROFTALMOLOGIA:NEUROFTALMOLOGIA:NEUROFTALMOLOGIA:NEUROFTALMOLOGIA: 1 vaga (2 períodos) 

(Coordenador: Prof. Dr. Fábio Ejzenbaum)

ÓPTICA VISUALÓPTICA VISUALÓPTICA VISUALÓPTICA VISUAL (Refração. Lente de Contato e Cirurgia Refrativa): 4 vagas (4 períodos: 3 Ambulatório + 1 

Centro Cirúrgico). 

(Coordenador: Profa. Dra. Marizilda Rita de Andrade e Dra. 

Lui Netto) 

ÓRBITA/PLÁSTICA/VIAS LACRIMAIS:ÓRBITA/PLÁSTICA/VIAS LACRIMAIS:ÓRBITA/PLÁSTICA/VIAS LACRIMAIS:ÓRBITA/PLÁSTICA/VIAS LACRIMAIS:

(Coordenador: Dra. Ivana Romero, Dra. Tatiana RizkallahNahas, Dr. Ricardo 

PLÁSTICA OCULAR AVANÇADA:PLÁSTICA OCULAR AVANÇADA:PLÁSTICA OCULAR AVANÇADA:PLÁSTICA OCULAR AVANÇADA: 2 vagas (2 períodos).

*Pré-requisito: 2 anos de especialização em Órbita/Plástica/Vias Lacrimais. 

(Coordenador: Dra. Tatiana RizkallahNahas)

PRONTO SOCORRO:PRONTO SOCORRO:PRONTO SOCORRO:PRONTO SOCORRO:  2 vagas (5 períodos).

 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

COREME 

 

Vila Buarque  
 

cirúrgico (4 períodos de Centro Cirúrgico, 1 período de Ambulatório e 1 período de 

feira manhã) – Abrange catarata do adulto e infantil. 

(Coordenador: Prof. Dr. Renato Klingelfus Pinheiro)   

cirúrgico 2 vagas (4 períodos : 2 ambulatórios e 1 Centro Cirúrgico e 1 

reunião científica + disponibilidade para cirurgia de urgência). 

(Coordenador: Prof. Dr. Sergio Felberg)  

 

(Coordenador: Prof. Dr. Luís Eduardo M. R. de Carvalho)  

os) EXCLUSIVO. 

(Coordenador: Prof. Dr. Cristiano Caixeta Umbelino)  

1 vaga (2 períodos)  

(Coordenador: Prof. Dr. Fábio Ejzenbaum) 

(Refração. Lente de Contato e Cirurgia Refrativa): 4 vagas (4 períodos: 3 Ambulatório + 1 

(Coordenador: Profa. Dra. Marizilda Rita de Andrade e Dra. Elisabeth BrandãoGuimarães e ProfDr Adamo 

ÓRBITA/PLÁSTICA/VIAS LACRIMAIS:ÓRBITA/PLÁSTICA/VIAS LACRIMAIS:ÓRBITA/PLÁSTICA/VIAS LACRIMAIS:ÓRBITA/PLÁSTICA/VIAS LACRIMAIS: 6 vagas (5 períodos). 

(Coordenador: Dra. Ivana Romero, Dra. Tatiana RizkallahNahas, Dr. Ricardo TomoyoshiKadecadan)

2 vagas (2 períodos). 

requisito: 2 anos de especialização em Órbita/Plástica/Vias Lacrimais.  

(Coordenador: Dra. Tatiana RizkallahNahas) 

2 vagas (5 períodos). 

 

irúrgico, 1 período de Ambulatório e 1 período de 

tórios e 1 Centro Cirúrgico e 1 

(Refração. Lente de Contato e Cirurgia Refrativa): 4 vagas (4 períodos: 3 Ambulatório + 1 

Elisabeth BrandãoGuimarães e ProfDr Adamo 

TomoyoshiKadecadan) 
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(Coordenador: Prof. Dr. Niro Kasahara e Prof. Dr. Ronaldo Yuiti Sano) 

RETINA E VÍTREORETINA E VÍTREORETINA E VÍTREORETINA E VÍTREO:::: 

Cirúrgico: 1 vaga(10 períodos + disponibilidade para cirurgia de urgência).

Clínica: 2 vagas (6 períodos). 

(Coordenador: Prof. Dr. Ronaldo Yuiti Sano) 

SEGMENTO POSTERIOR (RETINA + UVEITE)SEGMENTO POSTERIOR (RETINA + UVEITE)SEGMENTO POSTERIOR (RETINA + UVEITE)SEGMENTO POSTERIOR (RETINA + UVEITE)

Cirúrgico: 1 vaga (10 períodos + disponibilidade

Dr. Ronaldo Yuiti Sano + ProfDr Gabriel Costa de Andrade e Profa. Dra. Maria Auxiliadora Monteiro Frazão) 

ÚVEA:ÚVEA:ÚVEA:ÚVEA: 1 vaga (3 períodos). 

(Coordenador: Dr Gabriel Costa de Andrade e Profa. Dra. Maria A

ULTRASSOM OCULAR:ULTRASSOM OCULAR:ULTRASSOM OCULAR:ULTRASSOM OCULAR: 2 vagas (3 períodos).

(Coordenador: Profa. Dra. PatriciaNovita)  

VISÃO SUBVISÃO SUBVISÃO SUBVISÃO SUB----NORMAL:NORMAL:NORMAL:NORMAL: 1 vaga (3 períodos).

(Coordenador: Profa. Dra. Giceli Rinaldo) 

Os períodos são compostos: Manhã 

IX.I.I Inscrições:IX.I.I Inscrições:IX.I.I Inscrições:IX.I.I Inscrições:    

Cada candidato pode realizar inscrição em até 02 cursos, estando ciente de que em caso d

aprovação, a matrícula será efetivada desde que não haja conflitos de horários (alguns cursos são 

exclusivos). Neste caso deverá realizar o pagamento referente a dois cursos, totalizando R$ 700,00.

A inscrição deverá acontecer pelo link: 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para: 

coreme@santacasasp.org.br até as 15h do dia 23/
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Kasahara e Prof. Dr. Ronaldo Yuiti Sano)  

Cirúrgico: 1 vaga(10 períodos + disponibilidade para cirurgia de urgência). 

(Coordenador: Prof. Dr. Ronaldo Yuiti Sano)     

SEGMENTO POSTERIOR (RETINA + UVEITE)SEGMENTO POSTERIOR (RETINA + UVEITE)SEGMENTO POSTERIOR (RETINA + UVEITE)SEGMENTO POSTERIOR (RETINA + UVEITE): 

Cirúrgico: 1 vaga (10 períodos + disponibilidade para cirurgia de urgência): EXCLUSIVO.(Coordenador: Prof. 

Dr. Ronaldo Yuiti Sano + ProfDr Gabriel Costa de Andrade e Profa. Dra. Maria Auxiliadora Monteiro Frazão) 

(Coordenador: Dr Gabriel Costa de Andrade e Profa. Dra. Maria Auxiliadora Monteiro Frazão) 

2 vagas (3 períodos). 

(Coordenador: Profa. Dra. PatriciaNovita)   

1 vaga (3 períodos). 

(Coordenador: Profa. Dra. Giceli Rinaldo)  

Os períodos são compostos: Manhã - 7:00-12:00 Tarde - 13:00-18:00 

Cada candidato pode realizar inscrição em até 02 cursos, estando ciente de que em caso d

aprovação, a matrícula será efetivada desde que não haja conflitos de horários (alguns cursos são 

exclusivos). Neste caso deverá realizar o pagamento referente a dois cursos, totalizando R$ 700,00.

A inscrição deverá acontecer pelo link: https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para: 

até as 15h do dia 23/11/2021. 

 

para cirurgia de urgência): EXCLUSIVO.(Coordenador: Prof. 

Dr. Ronaldo Yuiti Sano + ProfDr Gabriel Costa de Andrade e Profa. Dra. Maria Auxiliadora Monteiro Frazão)  

uxiliadora Monteiro Frazão)  

Cada candidato pode realizar inscrição em até 02 cursos, estando ciente de que em caso de dupla 

aprovação, a matrícula será efetivada desde que não haja conflitos de horários (alguns cursos são 

exclusivos). Neste caso deverá realizar o pagamento referente a dois cursos, totalizando R$ 700,00. 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para: 
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Todos os inscritos deverão entregar

Departamento de Oftalmologia do dia 17/11/2021 até o dia 23.11.2021 às 15:00, impreterivelmente.

Após sete dias da realização do Concurso

contrário, serão descartados. 

IX.I.II Seleção:IX.I.II Seleção:IX.I.II Seleção:IX.I.II Seleção:    

Todos os candidatos previamente inscritos deverão comparecer para realização de prova de múlYpla 

escolha (Oftalmologia Geral), no anfiteatro do D

Para o Curso de Aperfeiçoamento em ÓRBITA/PLÁSTICA/VIAS LACRIMAIS serão selecionados os 18 

melhores candidatos de acordo com a nota da prova para serem entrevistados. Não haverá revisão da nota 

da prova escrita. 

Para os demais Cursos de Aperfeiçoamento, serão convocados para entrevista os  candidatos que 

atingirem nota mínima de 50% da prova. Cada item exige nota mínima de 50%. Caso o candidato não 

obtenha a nota mínima ele será reprovado.

Prova teórProva teórProva teórProva teórica ica ica ica     

Dia: 24/11/2021 – QUARTA FEIRA -

Local da Seleção: Rua Cesário Mota Júnior

Auditório prof De Paulo Augusto Ayrosa Galvão 

Divulgação do Resultado: dia 24/11/2021às 17:00 (no mural do departamento). Não serão passadas 

informações por telefone. 

EntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevista    

Dia: 25/11/2021 – QUINTA FEIRA -

Local da Seleção: Rua Cesário Mota Júnior

Anfiteatro da Oftalmologia 
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entregar seu Currículo Lades (www.cnpq.br) atualizado na secretaria do 

Departamento de Oftalmologia do dia 17/11/2021 até o dia 23.11.2021 às 15:00, impreterivelmente.

Após sete dias da realização do Concurso, os currículos deverão ser reYrados pelos candidatos

Todos os candidatos previamente inscritos deverão comparecer para realização de prova de múlYpla 

escolha (Oftalmologia Geral), no anfiteatro do Departamento de OXalmologia da Santa Casa de São Paulo

Para o Curso de Aperfeiçoamento em ÓRBITA/PLÁSTICA/VIAS LACRIMAIS serão selecionados os 18 

melhores candidatos de acordo com a nota da prova para serem entrevistados. Não haverá revisão da nota 

Para os demais Cursos de Aperfeiçoamento, serão convocados para entrevista os  candidatos que 

atingirem nota mínima de 50% da prova. Cada item exige nota mínima de 50%. Caso o candidato não 

obtenha a nota mínima ele será reprovado. 

- 14:00 

Rua Cesário Mota Júnior, no112.  

Auditório prof De Paulo Augusto Ayrosa Galvão  

Divulgação do Resultado: dia 24/11/2021às 17:00 (no mural do departamento). Não serão passadas 

- 08:00 

Rua Cesário Mota Júnior, nº 112.  

 

(www.cnpq.br) atualizado na secretaria do 

Departamento de Oftalmologia do dia 17/11/2021 até o dia 23.11.2021 às 15:00, impreterivelmente. 

deverão ser reYrados pelos candidatos, caso 

Todos os candidatos previamente inscritos deverão comparecer para realização de prova de múlYpla 

epartamento de OXalmologia da Santa Casa de São Paulo.  

Para o Curso de Aperfeiçoamento em ÓRBITA/PLÁSTICA/VIAS LACRIMAIS serão selecionados os 18 

melhores candidatos de acordo com a nota da prova para serem entrevistados. Não haverá revisão da nota 

Para os demais Cursos de Aperfeiçoamento, serão convocados para entrevista os  candidatos que 

atingirem nota mínima de 50% da prova. Cada item exige nota mínima de 50%. Caso o candidato não 

Divulgação do Resultado: dia 24/11/2021às 17:00 (no mural do departamento). Não serão passadas 
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Divulgação do Resultado: dia 08/12/2021 as 16:00 (no site www.santacasasp.org.br). Não serão passadas 

informações por telefone. 

Observações: é obrigatória a apresentação da Carteira do CRM original.

No período da prova é proibido portar qualquer tipo de equipamentos eletrônicos (pagers, bips, 

handhelds, celulares, calculadoras, relógios com comunicação Bluetooth ou WIFI e etc.)

Não haverá revisão de prova. O 

automaticamente sem direito a reembolso da matrícula.

PréPréPréPré----requisito:requisito:requisito:requisito:    

Título de Especialista concedido pelo Conselho Brasileiro de OXalmologia

prova para obtenção do Titulo de Especialista em 

seleYvo para o Curso de Aperfeiçoamento da Santa Casa

na prova do Titulo de Especialista. A não comprovação de aprovação na Prova Nacional de Oftalmologia do 

CBO, no prazo estipulado, implicará no CANCELAMENTO da matrícula e DESLIGAME

direito de devolução da matrícula paga.

IX.I.III Exigências para obtenção do certificado:IX.I.III Exigências para obtenção do certificado:IX.I.III Exigências para obtenção do certificado:IX.I.III Exigências para obtenção do certificado:

Para emissão do certificado do curso de aperfeiçoamento, o aluno deverá cumprir todos os itens:

1- Presença mínima de 75% nas reuniões do Departamen

2- O mínimo de 2 anos de curso . 

3- Apresentar um pôster no Simpósio Internacional de Oftalmologia da Santa Casa SP durante o 1o ano.

4- Apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso ao término do Curso, com o protocolo de envio a

publicação. Sem a aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso não será fornecido certificado, e o aluno 

será reprovado. 

5- Presença obrigatória no Simpósio Internacional de Oftalmologia da Santa Casa SP.

6- Aprovação do chefe da Seção. 
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Divulgação do Resultado: dia 08/12/2021 as 16:00 (no site www.santacasasp.org.br). Não serão passadas 

apresentação da Carteira do CRM original. 

No período da prova é proibido portar qualquer tipo de equipamentos eletrônicos (pagers, bips, 

handhelds, celulares, calculadoras, relógios com comunicação Bluetooth ou WIFI e etc.)

Não haverá revisão de prova. O Candidato que não cumprir os itens citados será eliminado 

automaticamente sem direito a reembolso da matrícula. 

Título de Especialista concedido pelo Conselho Brasileiro de OXalmologia. Os candidatos que prestarão 

prova para obtenção do Titulo de Especialista em 2022, estão autorizados a parYciparem do processo 

oamento da Santa Casa, mas sua permanência estará sujeita à aprovação 

na prova do Titulo de Especialista. A não comprovação de aprovação na Prova Nacional de Oftalmologia do 

CBO, no prazo estipulado, implicará no CANCELAMENTO da matrícula e DESLIGAME

direito de devolução da matrícula paga. 

IX.I.III Exigências para obtenção do certificado:IX.I.III Exigências para obtenção do certificado:IX.I.III Exigências para obtenção do certificado:IX.I.III Exigências para obtenção do certificado:    

Para emissão do certificado do curso de aperfeiçoamento, o aluno deverá cumprir todos os itens:

Presença mínima de 75% nas reuniões do Departamento (quinta-feira às 7:45). 

 

Apresentar um pôster no Simpósio Internacional de Oftalmologia da Santa Casa SP durante o 1o ano.

Apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso ao término do Curso, com o protocolo de envio a

publicação. Sem a aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso não será fornecido certificado, e o aluno 

Presença obrigatória no Simpósio Internacional de Oftalmologia da Santa Casa SP.

 

Divulgação do Resultado: dia 08/12/2021 as 16:00 (no site www.santacasasp.org.br). Não serão passadas 

No período da prova é proibido portar qualquer tipo de equipamentos eletrônicos (pagers, bips, 

handhelds, celulares, calculadoras, relógios com comunicação Bluetooth ou WIFI e etc.) 

Candidato que não cumprir os itens citados será eliminado 

Os candidatos que prestarão 

estão autorizados a parYciparem do processo 

estará sujeita à aprovação 

na prova do Titulo de Especialista. A não comprovação de aprovação na Prova Nacional de Oftalmologia do 

CBO, no prazo estipulado, implicará no CANCELAMENTO da matrícula e DESLIGAMENTO do curso, sem 

Para emissão do certificado do curso de aperfeiçoamento, o aluno deverá cumprir todos os itens: 

Apresentar um pôster no Simpósio Internacional de Oftalmologia da Santa Casa SP durante o 1o ano. 

Apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso ao término do Curso, com o protocolo de envio a 

publicação. Sem a aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso não será fornecido certificado, e o aluno 

Presença obrigatória no Simpósio Internacional de Oftalmologia da Santa Casa SP. 
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7- Presença em todas atividades do setor (ambulatórios, centro cirúrgico e reuniões).

8- A renovação do 1 ano para o 2 ano não é automática e depende o cumprimento dos itens acima e 

aprovação do chefe do setor e do departamento, além de um relatório de qualificação do Trabal

Conclusão de Curso de curso. 

IXIXIXIX....IIII....IV INÍCIO DOS CURSOSIV INÍCIO DOS CURSOSIV INÍCIO DOS CURSOSIV INÍCIO DOS CURSOS: : : : 03 03 03 03 de março de de março de de março de de março de 

IX.I.V Documentos necessários para matrícula:IX.I.V Documentos necessários para matrícula:IX.I.V Documentos necessários para matrícula:IX.I.V Documentos necessários para matrícula:

Além dos Documentos exigidos no item VI, o candidato deverá apresentar para os cursos de 

Aperfeiçoamento em Oftalmologia:

-Título de Especialista pelo CBO e cer

credenciada pelo MEC. 

Profa. Dra. Maria Auxiliadora Monteiro FrazãoProfa. Dra. Maria Auxiliadora Monteiro FrazãoProfa. Dra. Maria Auxiliadora Monteiro FrazãoProfa. Dra. Maria Auxiliadora Monteiro Frazão

Diretora do Departamento de OXalmologia da Santa Casa de São Paulo

Prof. Dr. Davi Chen WuProf. Dr. Davi Chen WuProf. Dr. Davi Chen WuProf. Dr. Davi Chen Wu    

Coordenador do Curso de Aperfeiçoame

Representante da COREME do Departamento de OXalmologia da Santa Casa de São Paulo

IX.II Ortopedia e Traumatologia:IX.II Ortopedia e Traumatologia:IX.II Ortopedia e Traumatologia:IX.II Ortopedia e Traumatologia:    

O Departamento de Ortopedia e Traumatologia (DOT) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdi

Paulo - ISCMSP - Rua Dr. Cesário Mota Junior, 112 

mail:  rosa.pereira@santacasasp.org.br

Concurso de Seleção dos Candidatos à Vaga do 

10/12/2021. 

Duração dos cursos: 01 ano ou 2 anos conforme a tabela abaixo 

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

Reconhecidas ou médicos Estrangeiros aprovados no Revalida/MEC.
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s atividades do setor (ambulatórios, centro cirúrgico e reuniões).

A renovação do 1 ano para o 2 ano não é automática e depende o cumprimento dos itens acima e 

aprovação do chefe do setor e do departamento, além de um relatório de qualificação do Trabal

de março de de março de de março de de março de 2022.2022.2022.2022. 

IX.I.V Documentos necessários para matrícula:IX.I.V Documentos necessários para matrícula:IX.I.V Documentos necessários para matrícula:IX.I.V Documentos necessários para matrícula:    

Além dos Documentos exigidos no item VI, o candidato deverá apresentar para os cursos de 

Aperfeiçoamento em Oftalmologia: 

Título de Especialista pelo CBO e certificado de conclusão de Residência Médica em Oftalmologia 

Profa. Dra. Maria Auxiliadora Monteiro FrazãoProfa. Dra. Maria Auxiliadora Monteiro FrazãoProfa. Dra. Maria Auxiliadora Monteiro FrazãoProfa. Dra. Maria Auxiliadora Monteiro Frazão    

Diretora do Departamento de OXalmologia da Santa Casa de São Paulo 

Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento em OXalmologia da Santa Casa de São Paulo

Representante da COREME do Departamento de OXalmologia da Santa Casa de São Paulo

O Departamento de Ortopedia e Traumatologia (DOT) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdi

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

rosa.pereira@santacasasp.org.br faz saber que estão abertas as inscrições para

Concurso de Seleção dos Candidatos à Vaga do Curso de Aperfeiçoamento de 2022,

Duração dos cursos: 01 ano ou 2 anos conforme a tabela abaixo  

se médicos formados em todo o Território Nacional, por 

Reconhecidas ou médicos Estrangeiros aprovados no Revalida/MEC. 

 

s atividades do setor (ambulatórios, centro cirúrgico e reuniões). 

A renovação do 1 ano para o 2 ano não é automática e depende o cumprimento dos itens acima e 

aprovação do chefe do setor e do departamento, além de um relatório de qualificação do Trabalho de 

Além dos Documentos exigidos no item VI, o candidato deverá apresentar para os cursos de 

tificado de conclusão de Residência Médica em Oftalmologia 

nto em OXalmologia da Santa Casa de São Paulo 

Representante da COREME do Departamento de OXalmologia da Santa Casa de São Paulo 

O Departamento de Ortopedia e Traumatologia (DOT) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São 

SP – Fone: 2176-1525 - e-

faz saber que estão abertas as inscrições para a realização do 

Curso de Aperfeiçoamento de 2022,17/11/2021 a 

se médicos formados em todo o Território Nacional, por Instituições Oficiais ou 
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A inscrição deverá acontecer pelo link: 

O comprovante de depósito ou transferên

coreme@santacasasp.org.br . 

IX.II.I Vagas 2022:IX.II.I Vagas 2022:IX.II.I Vagas 2022:IX.II.I Vagas 2022: 

Especialidade 

Ortopedia Pediátrica 

Trauma Ortopédico 

Ombro e Cotovelo 

Quadril 

Oncologia Ortopédica 

Neuromuscular 

Coluna 

Pé e Tornozelo 

Joelho 

Trauma do Esporte 

    

IX.II.II Prova Teórica:IX.II.II Prova Teórica:IX.II.II Prova Teórica:IX.II.II Prova Teórica:    

1 A prova será no formato presencial às 8h do 13/12/2021 no Auditório do DOT, com

teóricas sobre ortopedia e traumatologia conforme a bibliografia proposta para a prova de título do ano 

vigente, nos critérios determinados pela Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de 

Ortopedia e Traumatologia (SBOT)
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A inscrição deverá acontecer pelo link: https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para: 

Duração 

1 ano 

1 ano 

1 ano 

1 ano 

2 anos 

1 ano 

2 anos 

1 ano 

1 ano 

1 ano 

1 A prova será no formato presencial às 8h do 13/12/2021 no Auditório do DOT, com

teóricas sobre ortopedia e traumatologia conforme a bibliografia proposta para a prova de título do ano 

vigente, nos critérios determinados pela Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de 

Ortopedia e Traumatologia (SBOT).  

 

cia identificada deverá ser enviado para: 

Vagas 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

2 

4 

4 

2 

1 A prova será no formato presencial às 8h do 13/12/2021 no Auditório do DOT, composta de questões 

teóricas sobre ortopedia e traumatologia conforme a bibliografia proposta para a prova de título do ano 

vigente, nos critérios determinados pela Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de  
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2 A critério de cada subespecialidade, poderá ser aplicada uma prova específica, teórica escrita ou oral, no 

mesmo dia, imediatamente após a prova geral da Preceptoria do DOT. 

IX.II.III Entrevista e Currículo:IX.II.III Entrevista e Currículo:IX.II.III Entrevista e Currículo:IX.II.III Entrevista e Currículo:    

1 A entrevista e avaliação curricular acon

especialidade no próprio Departamento de Ortopedia.

2 Apresentar o Curriculum impresso no momento da entrevista.

IX.II.IV Resultado:IX.II.IV Resultado:IX.II.IV Resultado:IX.II.IV Resultado:    

O resultado da será divulgado em 03 de março 2022 por e

eletrônico do candidato informado na Inscrição e pelo site: www.santacasasp.org.br. A nota mínima de 

aprovação é 5,0. 

IX.II.V Matrícula:IX.II.V Matrícula:IX.II.V Matrícula:IX.II.V Matrícula: 07 de março de 2022

IX.II.VI Início dos cursos:IX.II.VI Início dos cursos:IX.II.VI Início dos cursos:IX.II.VI Início dos cursos: 14 de março de 

IX.II.VII DocumenIX.II.VII DocumenIX.II.VII DocumenIX.II.VII Documentos necessários para matrícula:tos necessários para matrícula:tos necessários para matrícula:tos necessários para matrícula:

Além dos Documentos exigidos no Item VI, o candidato deverá apresentar para os cursos de 

Aperfeiçoamento em Ortopedia e Traumatologia:

-Comprovante de aprovação no concurso para obtenção do Título de Especialista em Ortopedi

Traumatologia da SBOT (TEOT) 

Profa. Dra. Maria Fernanda SilberCaffaroProfa. Dra. Maria Fernanda SilberCaffaroProfa. Dra. Maria Fernanda SilberCaffaroProfa. Dra. Maria Fernanda SilberCaffaro

Diretora do Departamento de  

Ortopedia e Traumatologia  

IX.III Ginecologia e Obstetrícia:IX.III Ginecologia e Obstetrícia:IX.III Ginecologia e Obstetrícia:IX.III Ginecologia e Obstetrícia: 

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

ISCMSP - Rua Dr. Cesário Mota Junior, 112 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

COREME 
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2 A critério de cada subespecialidade, poderá ser aplicada uma prova específica, teórica escrita ou oral, no 

mesmo dia, imediatamente após a prova geral da Preceptoria do DOT.  

1 A entrevista e avaliação curricular acontecerá após a prova teórica, e será a cargo de cada área de 

especialidade no próprio Departamento de Ortopedia. 

2 Apresentar o Curriculum impresso no momento da entrevista. 

O resultado da será divulgado em 03 de março 2022 por e-mail da Diretoria do DOT para endereço 

eletrônico do candidato informado na Inscrição e pelo site: www.santacasasp.org.br. A nota mínima de 

2022 

de março de 2022 

tos necessários para matrícula:tos necessários para matrícula:tos necessários para matrícula:tos necessários para matrícula:    

Além dos Documentos exigidos no Item VI, o candidato deverá apresentar para os cursos de 

Aperfeiçoamento em Ortopedia e Traumatologia: 

Comprovante de aprovação no concurso para obtenção do Título de Especialista em Ortopedi

Profa. Dra. Maria Fernanda SilberCaffaroProfa. Dra. Maria Fernanda SilberCaffaroProfa. Dra. Maria Fernanda SilberCaffaroProfa. Dra. Maria Fernanda SilberCaffaro  Prof. Dr. Caio ZamboniProf. Dr. Caio ZamboniProf. Dr. Caio ZamboniProf. Dr. Caio Zamboni 

   Supervisor do Programa de 

   Ortopedia e Traumatologia

mento de Obstetrícia e Ginecologia da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

Rua Dr. Cesário Mota Junior, 112 – Vila Buarque - São Paulo – SP – Fone: 2176

 

2 A critério de cada subespecialidade, poderá ser aplicada uma prova específica, teórica escrita ou oral, no 

tecerá após a prova teórica, e será a cargo de cada área de 

Diretoria do DOT para endereço 

eletrônico do candidato informado na Inscrição e pelo site: www.santacasasp.org.br. A nota mínima de 

Além dos Documentos exigidos no Item VI, o candidato deverá apresentar para os cursos de 

Comprovante de aprovação no concurso para obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e 

Supervisor do Programa de  

Ortopedia e Traumatologia    

mento de Obstetrícia e Ginecologia da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - 

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

inscrições para a realização do Concurso de Seleção dos Candidatos à Vaga do 

de 2022, 17/11/2021 a 04/12/2021.

Duração dos cursos: 01 ano  

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

Reconhecidas. 

IX.III.I Vagas: IX.III.I Vagas: IX.III.I Vagas: IX.III.I Vagas:  

Setores 

Cirurgia Minimamente Invasiva 

 Ginecologia  Endócrina e Climatério

Ginecologia  Endócrina e Climatério

Planejamento Familiar 

 Ginecologia Geral 

 Infertilidade e Reprodução Assistida

 

Oncologia Pélvica 

 

Patologia do Trato Genital Inferior  e Infecção
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 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

17/11/2021 a 04/12/2021.Inscrever-se apenas pelo link: https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7

se médicos formados em todo o Território Nacional, por Fa

 Anos Vagas Matricula COREME Aprovados

1º 2 

2º 2 

Ginecologia  Endócrina e Climatério 1º 2 

Ginecologia  Endócrina e Climatério 2º 1 

1º 2 

1º 1 

Infertilidade e Reprodução Assistida 1º 2 

1º 2 

2º 2 

Patologia do Trato Genital Inferior  e Infecção 

1º 4 

2º 3 

3º 1 

 

faz saber que estão abertas as 

Curso de Aperfeiçoamento 

https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7 

se médicos formados em todo o Território Nacional, por Faculdades oficiais ou 

Matricula COREME Aprovados 
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Saúde Materno Fetal 

 Sexologia 

 

Uroginecologia 

    

Observação:Observação:Observação:Observação:As vagas de 2º ano e 3º ano são para os doutores que já estão cursando 

aperfeiçoamento na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia desde 2020 e 2021 cuja aprovação 

dependerá de entrevista e análise curricular

IX.III.II Prova Teórica:IX.III.II Prova Teórica:IX.III.II Prova Teórica:IX.III.II Prova Teórica:    

09 de dezembro 2021 (quinta-

gislaine.almeida@santacasasp.org.br

IX.III.III Entrevista:IX.III.III Entrevista:IX.III.III Entrevista:IX.III.III Entrevista:    

A seguir da prova teórica. Apresentar currículo na entrevista.

IX.III.IV Resultado:IX.III.IV Resultado:IX.III.IV Resultado:IX.III.IV Resultado:    

O resultado da será divulgado em 06 de janeiro 2022 por e

eletrônico do candidato informado na Ficha de Inscrição e no site www.santacasasp.org.br. A 

de aprovação é 5,0. 

IX.III.V Matrícula:IX.III.V Matrícula:IX.III.V Matrícula:IX.III.V Matrícula:    2, 3 e  4 de fevereiro de 2022

IX.III.VI Início dos cursos:IX.III.VI Início dos cursos:IX.III.VI Início dos cursos:IX.III.VI Início dos cursos:    01 de março de 
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1º 4 

2º 4 

3º 4 

1º 2 

1º 2 

2º 2 

As vagas de 2º ano e 3º ano são para os doutores que já estão cursando 

aperfeiçoamento na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia desde 2020 e 2021 cuja aprovação 

lise curricular    

-feira) das 18h às 21h – Local: solicitar informação pelo e

gislaine.almeida@santacasasp.org.br . 

teórica. Apresentar currículo na entrevista. 

O resultado da será divulgado em 06 de janeiro 2022 por e-mail da Diretoria do DOGI para endereço 

eletrônico do candidato informado na Ficha de Inscrição e no site www.santacasasp.org.br. A 

4 de fevereiro de 2022  

de março de 2022 

 

As vagas de 2º ano e 3º ano são para os doutores que já estão cursando 

aperfeiçoamento na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia desde 2020 e 2021 cuja aprovação 

Local: solicitar informação pelo e-mail: 

mail da Diretoria do DOGI para endereço 

eletrônico do candidato informado na Ficha de Inscrição e no site www.santacasasp.org.br. A nota mínima 



COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA

  

Rua Dr. Cesário Mota Junior, 112 – Vila Buarque 
CEP: 01270-900 – São Paulo – SP 
Fone: (0xx11) 2176-7241 / 2176-7351 
Email: coreme@santacasasp.org.br   
 

 

IX.III.VII Documentos necessários para matrícula:IX.III.VII Documentos necessários para matrícula:IX.III.VII Documentos necessários para matrícula:IX.III.VII Documentos necessários para matrícula:

Além dos Documentos exigidos no Item VI, o candidato deverá apresentar p

Aperfeiçoamento em Ginecologia e Obstetrícia:

- Ficha de solicitação de curso de Aperfeiçoamento, devidamente preenchida e assinada pelos 

coordenadores. 

 

Prof. Dr. Paulo Ayroza RibeiroProf. Dr. Paulo Ayroza RibeiroProf. Dr. Paulo Ayroza RibeiroProf. Dr. Paulo Ayroza Ribeiro  

Diretor do Departamento de   

Obstetrícia e Ginecologia. 

 

IX.III Radiologia e Diagnóstico por Imagem:IX.III Radiologia e Diagnóstico por Imagem:IX.III Radiologia e Diagnóstico por Imagem:IX.III Radiologia e Diagnóstico por Imagem:

O Departamento de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo - ISCMSP - Rua Dr. Cesário Mota J

e-mail: coreme@santacasasp.org.br

de Seleção dos Candidatos à Vaga do 

inscrições deverão ocorrer apenas pelo link: 

Poderão inscrever-se apenas médicos 

residência médica ou curso de especialização em Radiologia e Diagnóstico por Imagem em serviço 

credenciado pelo MEC ou pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, com duração mínima de 3 anos.

    

IX.IV.I Vagas 2022:IX.IV.I Vagas 2022:IX.IV.I Vagas 2022:IX.IV.I Vagas 2022:    

Neurorradiologia: Neurorradiologia: Neurorradiologia: Neurorradiologia: 1 vaga1 vaga1 vaga1 vaga    

- o candidato passará 24 meses em treinamento de neurorradiologia diagnóstica.
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IX.III.VII Documentos necessários para matrícula:IX.III.VII Documentos necessários para matrícula:IX.III.VII Documentos necessários para matrícula:IX.III.VII Documentos necessários para matrícula:    

Além dos Documentos exigidos no Item VI, o candidato deverá apresentar p

Aperfeiçoamento em Ginecologia e Obstetrícia: 

Ficha de solicitação de curso de Aperfeiçoamento, devidamente preenchida e assinada pelos 

 Prof. Dr. André Lima de OliveiraProf. Dr. André Lima de OliveiraProf. Dr. André Lima de OliveiraProf. Dr. André Lima de Oliveira 

 Supervisor da Residência Médica 

IX.III Radiologia e Diagnóstico por Imagem:IX.III Radiologia e Diagnóstico por Imagem:IX.III Radiologia e Diagnóstico por Imagem:IX.III Radiologia e Diagnóstico por Imagem:    

O Departamento de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

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

coreme@santacasasp.org.brfaz saber que estão abertas as inscrições para a realização do Concurso 

de Seleção dos Candidatos à Vaga do Curso de Aperfeiçoamento de 2022, 22/11/2021 a 25/01/2022.

inscrições deverão ocorrer apenas pelo link: https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7

se apenas médicos que tenham terminado (ou que terminarão até 28/02/2021)

residência médica ou curso de especialização em Radiologia e Diagnóstico por Imagem em serviço 

credenciado pelo MEC ou pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, com duração mínima de 3 anos.

o candidato passará 24 meses em treinamento de neurorradiologia diagnóstica.

 

Além dos Documentos exigidos no Item VI, o candidato deverá apresentar para os cursos de 

Ficha de solicitação de curso de Aperfeiçoamento, devidamente preenchida e assinada pelos 

O Departamento de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

– SP – Fone: 2176-7385 - 

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

22/11/2021 a 25/01/2022.As 

https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7 

e terminarão até 28/02/2021) 

residência médica ou curso de especialização em Radiologia e Diagnóstico por Imagem em serviço 

credenciado pelo MEC ou pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, com duração mínima de 3 anos. 

o candidato passará 24 meses em treinamento de neurorradiologia diagnóstica. 
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- O candidato deverá, obrigatoriamente, 

deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito 

semanais para estudo dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 

período de 06 horas durante a semana (segunda a sexta

Santa Casa de São Paulo. O candidato terá a função de 

solicitados pelo PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os 

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano 

letivo. 

O aluno do Primeiro ano do Curso de Aperfeiçoamento em Neurorradiologia será designado para 

as seguintes funções: 

· Aulas 

- Acompanhar as aulas de neurorradiologia (3

- Ministrar aulas (cronograma)

- Responsável pela reunião de casos (última 2

- Realizar o pós-processamento dos estudos com imagens avançadas

a. Tratografia 

b. Perfusão por RM

c. Perfusão por TC 

- Realizar USG transfontanela (2x/semana) no departamento da UTI neonatal

- R2 da Radiologia acompanhará todos os exames

 

· Produção 

- Acompanhar passagem d

- Laudar os exames de neurorradiologia (150 exames/mês)

- Assinar os exames dos residentes de radiologia do 2

- Realizar um período no PS (liberar exames urgentes previamente laudados pelo residente 

do 3
o
 ano). 
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O candidato deverá, obrigatoriamente, frequentar o serviço 7 períodos por semana, cada um 

deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito 

semanais para estudo dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 

período de 06 horas durante a semana (segunda a sexta-feira) no estágio do Pronto Socorro da 

Santa Casa de São Paulo. O candidato terá a função de liberar e/ou discutir os exames urgentes 

solicitados pelo PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os 

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano 

eiro ano do Curso de Aperfeiçoamento em Neurorradiologia será designado para 

Acompanhar as aulas de neurorradiologia (3
a
 feiras as 07:00) 

Ministrar aulas (cronograma) 

Responsável pela reunião de casos (última 2
a
 feira do mês) 

processamento dos estudos com imagens avançadas 

Perfusão por RM 

 

Realizar USG transfontanela (2x/semana) no departamento da UTI neonatal

R2 da Radiologia acompanhará todos os exames 

Acompanhar passagem de laudo com os Drs. Antonio Rocha e Antônio Maia

Laudar os exames de neurorradiologia (150 exames/mês) 

Assinar os exames dos residentes de radiologia do 2
o
 ano 

Realizar um período no PS (liberar exames urgentes previamente laudados pelo residente 

 

o serviço 7 períodos por semana, cada um 

deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito a 3 períodos 

semanais para estudo dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 

feira) no estágio do Pronto Socorro da 

liberar e/ou discutir os exames urgentes 

solicitados pelo PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os 

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano 

eiro ano do Curso de Aperfeiçoamento em Neurorradiologia será designado para 

Realizar USG transfontanela (2x/semana) no departamento da UTI neonatal 

e laudo com os Drs. Antonio Rocha e Antônio Maia 

Realizar um período no PS (liberar exames urgentes previamente laudados pelo residente 
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O aluno do Segundo ano do Curso de Aperfeiçoamento em Neurorradiologiaé designado para as 

seguintes funções: 

· Cabeça e Pescoço (6 meses) 

- Acompanhar a passagem de laudos com os Drs. Henrique Zuppani e Dr. Diego Fragoso

- Laudar os exames de Cabeça e Pesc

- Assinar os exames dos residentes de radiologia do 2

- Acompanhar as aulas de cabeça e pescoço (6

- Responsável pela reunião de casos (última 6

· · · · Neurorradiologia    

- Laudar os exames de neurorradiologia

- Assinar os exames dos residentes de radiologia do 2

Acompanhar e ministrar as aulas de neurorradiologia

Geral: 4 vagasGeral: 4 vagasGeral: 4 vagasGeral: 4 vagas    

 - O curso terá duração de 1 ano, incluindo período de férias de 30 dias.

- O candidato passará 3 meses em cada uma das seguintes espe

• Músculo (3 meses). 

• Neuro / Cabeça e Pescoço (3 meses).

• Tórax (3 meses). 

• Abdome (3 meses). 

- A ordem será definida pela coordenação.

- O candidato deverá, obrigatoriamente, frequentar o serviço 7 períodos por semana, cada um 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

COREME 

 

Vila Buarque  
 

O aluno do Segundo ano do Curso de Aperfeiçoamento em Neurorradiologiaé designado para as 

Acompanhar a passagem de laudos com os Drs. Henrique Zuppani e Dr. Diego Fragoso

Laudar os exames de Cabeça e Pescoço (150 exames/mês) 

Assinar os exames dos residentes de radiologia do 2
o
 ano 

Acompanhar as aulas de cabeça e pescoço (6
a
 feiras as 07:00) 

Responsável pela reunião de casos (última 6
a
 feira do mês)    

Laudar os exames de neurorradiologia 

sinar os exames dos residentes de radiologia do 2
o
 ano 

Acompanhar e ministrar as aulas de neurorradiologia 

O curso terá duração de 1 ano, incluindo período de férias de 30 dias. 

O candidato passará 3 meses em cada uma das seguintes especialidades:  

Neuro / Cabeça e Pescoço (3 meses). 

A ordem será definida pela coordenação. 

O candidato deverá, obrigatoriamente, frequentar o serviço 7 períodos por semana, cada um 

 

O aluno do Segundo ano do Curso de Aperfeiçoamento em Neurorradiologiaé designado para as 

Acompanhar a passagem de laudos com os Drs. Henrique Zuppani e Dr. Diego Fragoso 

 

O candidato deverá, obrigatoriamente, frequentar o serviço 7 períodos por semana, cada um  
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deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito a 3 períodos 

semanais para estudo dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 

período de 06 horas durante a semana (segunda a sexta

Santa Casa de São Paulo. O candidato terá a função de liberar e/ou discutir os exames urgentes 

solicitados pelo PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os 

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adiciona

letivo. 

- O candidato deverá, obrigatoriamente, participar das atividades didáticas oferecidas pelo 

Programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de 

artigos científicos. 

- O candidato terá direito a uma (01) licença para a realização de curso, simpósio ou congresso.

MúsculoMúsculoMúsculoMúsculo----esquelético: 3 vagasesquelético: 3 vagasesquelético: 3 vagasesquelético: 3 vagas    

- O curso terá duração de 1 ano, incluindo períod

- O candidato deverá, obrigatoriamente, frequentar o serviço 7 períodos por semana, cada um 

deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito a 3 períodos 

semanais para estudo dirigido. Os finais de seman

período de 06 horas durante a semana (segunda a sexta

Santa Casa de São Paulo. O candidato terá a função de liberar e/ou discutir os exames urgentes 

solicitados pelo PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os 

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano 

letivo. 

- O candidato deverá, obrigatoriamente, participar das atividades didáticas o
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o de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito a 3 períodos 

semanais para estudo dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 

período de 06 horas durante a semana (segunda a sexta-feira) no estágio do Pronto Socor

Santa Casa de São Paulo. O candidato terá a função de liberar e/ou discutir os exames urgentes 

solicitados pelo PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os 

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano 

O candidato deverá, obrigatoriamente, participar das atividades didáticas oferecidas pelo 

Programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, incluindo a apresentação de aulas e discussão de 

O candidato terá direito a uma (01) licença para a realização de curso, simpósio ou congresso.

O curso terá duração de 1 ano, incluindo período de férias de 30 dias. 

O candidato deverá, obrigatoriamente, frequentar o serviço 7 períodos por semana, cada um 

deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito a 3 períodos 

semanais para estudo dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 

período de 06 horas durante a semana (segunda a sexta-feira) no estágio do Pronto Socorro da 

Santa Casa de São Paulo. O candidato terá a função de liberar e/ou discutir os exames urgentes 

previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os 

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano 

O candidato deverá, obrigatoriamente, participar das atividades didáticas o

 

o de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito a 3 períodos 

semanais para estudo dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 

feira) no estágio do Pronto Socorro da 

Santa Casa de São Paulo. O candidato terá a função de liberar e/ou discutir os exames urgentes 

solicitados pelo PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os 

l que será definida no início do ano 

O candidato deverá, obrigatoriamente, participar das atividades didáticas oferecidas pelo 

Programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de 

São Paulo, incluindo a apresentação de aulas e discussão de 

O candidato terá direito a uma (01) licença para a realização de curso, simpósio ou congresso. 

O candidato deverá, obrigatoriamente, frequentar o serviço 7 períodos por semana, cada um 

deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito a 3 períodos 

a serão livres. O candidato deverá realizar 01 

feira) no estágio do Pronto Socorro da  

Santa Casa de São Paulo. O candidato terá a função de liberar e/ou discutir os exames urgentes 

previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os 

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano 

O candidato deverá, obrigatoriamente, participar das atividades didáticas oferecidas pelo  
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Programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, incluindo a apresentação de aulas e discussão de 

artigos científicos. 

- O candidato terá direito a uma (01) lic

Medicina Interna (Tórax e Abdome): 3 vagasMedicina Interna (Tórax e Abdome): 3 vagasMedicina Interna (Tórax e Abdome): 3 vagasMedicina Interna (Tórax e Abdome): 3 vagas

- Duração de 1 ano (os candidatos passarão 4 meses no Tórax e 8 meses no Abdome). 

- A ordem será definida pela coordenação.

- O candidato deverá, obrigator

deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito a 3 períodos 

semanais para estudo dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 

período de 06 horas durante a semana (segunda a sexta

Santa Casa de São Paulo. O candidato terá a função de liberar e/ou discutir os exames urgentes 

solicitados pelo PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano d

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano 

letivo. 

- O candidato deverá, obrigatoriamente, participar das atividades didáticas oferecidas pelo 

Programa de Residência Médica em Radiolo

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, incluindo a apresentação de aulas e discussão de 

artigos científicos. 

- O candidato terá direito a uma (01) licença para a realização de curso, simpósio ou congresso.

Intervenção nãoIntervenção nãoIntervenção nãoIntervenção não----vascular: 1 vagavascular: 1 vagavascular: 1 vagavascular: 1 vaga

- Duração de 1 ano 
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Programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, incluindo a apresentação de aulas e discussão de 

O candidato terá direito a uma (01) licença para a realização de curso, simpósio ou congresso.

Medicina Interna (Tórax e Abdome): 3 vagasMedicina Interna (Tórax e Abdome): 3 vagasMedicina Interna (Tórax e Abdome): 3 vagasMedicina Interna (Tórax e Abdome): 3 vagas    

Duração de 1 ano (os candidatos passarão 4 meses no Tórax e 8 meses no Abdome). 

A ordem será definida pela coordenação. 

O candidato deverá, obrigatoriamente, frequentar o serviço 7 períodos por semana, cada um 

deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito a 3 períodos 

semanais para estudo dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 

de 06 horas durante a semana (segunda a sexta-feira) no estágio do Pronto Socorro da 

Santa Casa de São Paulo. O candidato terá a função de liberar e/ou discutir os exames urgentes 

solicitados pelo PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano d

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano 

O candidato deverá, obrigatoriamente, participar das atividades didáticas oferecidas pelo 

Programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, incluindo a apresentação de aulas e discussão de 

O candidato terá direito a uma (01) licença para a realização de curso, simpósio ou congresso.

vascular: 1 vagavascular: 1 vagavascular: 1 vagavascular: 1 vaga    

 

Programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, incluindo a apresentação de aulas e discussão de 

ença para a realização de curso, simpósio ou congresso.    

Duração de 1 ano (os candidatos passarão 4 meses no Tórax e 8 meses no Abdome).  

iamente, frequentar o serviço 7 períodos por semana, cada um 

deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito a 3 períodos 

semanais para estudo dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 

feira) no estágio do Pronto Socorro da 

Santa Casa de São Paulo. O candidato terá a função de liberar e/ou discutir os exames urgentes 

solicitados pelo PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os 

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano 

O candidato deverá, obrigatoriamente, participar das atividades didáticas oferecidas pelo 

gia e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, incluindo a apresentação de aulas e discussão de 

O candidato terá direito a uma (01) licença para a realização de curso, simpósio ou congresso.    



COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA

  

Rua Dr. Cesário Mota Junior, 112 – Vila Buarque 
CEP: 01270-900 – São Paulo – SP 
Fone: (0xx11) 2176-7241 / 2176-7351 
Email: coreme@santacasasp.org.br   
 

 

- O candidato deverá, obrigatoriamente, frequentar o serviço 7 períodos por semana, cada um 

deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito a 3 períodos 

semanais para estudo dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 

período de 06 horas durante a semana (segunda a sexta

Santa Casa de São Paulo. O candidato terá a função de liberar e/ou discutir os exames u

solicitados pelo PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os 

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano 

letivo. 

Exigência: Ao final do Curso o Candidato deverá 

Conclusão de Curso. 

- Antes do término do curso, o candidato deverá apresentar trabalho passível de publicação 

científica, incluindo, a inscrição para a apresentação do mesmo em evento nacional ou 

internacional. 

ImaImaImaImaginologia Mamária: 1 vagaginologia Mamária: 1 vagaginologia Mamária: 1 vagaginologia Mamária: 1 vaga 

- Duração de 1 ano. 

- A ordem será definida pela coordenação.

- O candidato deverá, obrigatoriamente, frequentar o serviço 7 períodos por semana, cada um 

deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direit

semanais para estudo dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 

período de 06 horas durante a semana (segunda a sexta

Santa Casa de São Paulo. O candidato terá a função d

solicitados pelo PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os 

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano 

letivo. 
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O candidato deverá, obrigatoriamente, frequentar o serviço 7 períodos por semana, cada um 

deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito a 3 períodos 

dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 

período de 06 horas durante a semana (segunda a sexta-feira) no estágio do Pronto Socorro da 

Santa Casa de São Paulo. O candidato terá a função de liberar e/ou discutir os exames u

solicitados pelo PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os 

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano 

Ao final do Curso o Candidato deverá obrigatoriamente apresentar Trabalho de 

Antes do término do curso, o candidato deverá apresentar trabalho passível de publicação 

científica, incluindo, a inscrição para a apresentação do mesmo em evento nacional ou 

 

A ordem será definida pela coordenação. 

O candidato deverá, obrigatoriamente, frequentar o serviço 7 períodos por semana, cada um 

deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direit

semanais para estudo dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 

período de 06 horas durante a semana (segunda a sexta-feira) no estágio do Pronto Socorro da 

Santa Casa de São Paulo. O candidato terá a função de liberar e/ou discutir os exames urgentes 

solicitados pelo PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os 

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano 

 

O candidato deverá, obrigatoriamente, frequentar o serviço 7 períodos por semana, cada um 

deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito a 3 períodos 

dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 

feira) no estágio do Pronto Socorro da 

Santa Casa de São Paulo. O candidato terá a função de liberar e/ou discutir os exames urgentes 

solicitados pelo PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os 

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano 

obrigatoriamente apresentar Trabalho de 

Antes do término do curso, o candidato deverá apresentar trabalho passível de publicação 

científica, incluindo, a inscrição para a apresentação do mesmo em evento nacional ou 

O candidato deverá, obrigatoriamente, frequentar o serviço 7 períodos por semana, cada um 

deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito a 3 períodos 

semanais para estudo dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 

feira) no estágio do Pronto Socorro da 

e liberar e/ou discutir os exames urgentes 

solicitados pelo PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os 

feriados nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano 
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- O candidato deverá, obrigatoriamente, participar das atividades didáticas oferecidas pelo 

Programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, 

artigos científicos. 

- O candidato terá direito a uma (01) licença para a realização de curso, simpósio ou congresso.

IX.IV.II Prova Teórica:IX.IV.II Prova Teórica:IX.IV.II Prova Teórica:IX.IV.II Prova Teórica:    

PARA TODOS OS CANDIDATOS INSCRITOS

Data e local: 

Dia 31/01/2022, às 08h00min, no auditório no auditório Emilio Athié e Paulo Ayrosa (sala 01 e 

02- a confirmar no email: coreme@santacasp.org.br), no Hospital Central da Santa Casa de São 

Paulo.... Os candidatos deverão consultar o endereço previamente, a fim de tomarem ciên

salas em que farão a prova e chegar com uma hora de antecedência no local munido de caneta 

esferográfica preta ou azul e obrigatoriamente o original da Cédula de Identidade, do Passaporte 

ou da Carteira Nacional de Habilitação com foto, no momento 

comprovante de inscrição. 

Atenção: Não será permitida a entrada de candidato 

Conteúdo da Prova    

Prova de suficiência em Radiologia e Diagnóstico por Imagem abordando todas as especialidades. 

Poderá haver questões de múltipla escolha e dissertativas.

Orientações Gerais para a Primeira Fase:

• Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de documento 

original que o identifique e esteja em perfeitas condições, de forma a pe

clareza, a sua identificação.

• O candidato não poderá em 

no ato de sua inscrição. 
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deverá, obrigatoriamente, participar das atividades didáticas oferecidas pelo 

Programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, incluindo a apresentação de aulas e discussão de 

O candidato terá direito a uma (01) licença para a realização de curso, simpósio ou congresso.

PARA TODOS OS CANDIDATOS INSCRITOS 

às 08h00min, no auditório no auditório Emilio Athié e Paulo Ayrosa (sala 01 e 

a confirmar no email: coreme@santacasp.org.br), no Hospital Central da Santa Casa de São 

Os candidatos deverão consultar o endereço previamente, a fim de tomarem ciên

salas em que farão a prova e chegar com uma hora de antecedência no local munido de caneta 

esferográfica preta ou azul e obrigatoriamente o original da Cédula de Identidade, do Passaporte 

ou da Carteira Nacional de Habilitação com foto, no momento de realização da prova, com o 

Atenção: Não será permitida a entrada de candidato após o início da prova (08h00min).

Prova de suficiência em Radiologia e Diagnóstico por Imagem abordando todas as especialidades. 

Poderá haver questões de múltipla escolha e dissertativas. 

Orientações Gerais para a Primeira Fase: 

Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de documento 

original que o identifique e esteja em perfeitas condições, de forma a pe

clareza, a sua identificação. 

O candidato não poderá em hipótese alguma trocar de opção da especialidade escolhida 

no ato de sua inscrição.  

 

deverá, obrigatoriamente, participar das atividades didáticas oferecidas pelo 

Programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de 

incluindo a apresentação de aulas e discussão de 

O candidato terá direito a uma (01) licença para a realização de curso, simpósio ou congresso. 

às 08h00min, no auditório no auditório Emilio Athié e Paulo Ayrosa (sala 01 e 

a confirmar no email: coreme@santacasp.org.br), no Hospital Central da Santa Casa de São 

Os candidatos deverão consultar o endereço previamente, a fim de tomarem ciência das 

salas em que farão a prova e chegar com uma hora de antecedência no local munido de caneta 

esferográfica preta ou azul e obrigatoriamente o original da Cédula de Identidade, do Passaporte 

de realização da prova, com o 

o início da prova (08h00min). 

Prova de suficiência em Radiologia e Diagnóstico por Imagem abordando todas as especialidades. 

Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de documento 

original que o identifique e esteja em perfeitas condições, de forma a permitir, com 

trocar de opção da especialidade escolhida 
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• Na prova da primeira etapa todos os candidatos deverão devolver, obrigatoriamente, o Caderno de 

Questões na saída junto com o gabarito da Prova.

A não devolução do Caderno de Questões implicará na ANULAÇÃO da Prova do candidato e 

o mesmo sofrerá as penalidades criminais e civis cabíveis

• Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 

nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações de 

informações, sob pena de sua eliminação do processo seletivo.

• Os aparelhos eletrônicos e celulares deverão ser desligados até a saída do candidato do 

local de realização da Prova. 

a) Esta Etapa será ELIMINATÓRIA;

b) Serão considerados habilitados para a 

oferecida em cada especialidade, ordenados segundo a pontuação de corte. Em caso de empate na 

última posição, todos os candidatos eventualmente classificados nessa posição serão convocados 

para a realização da 2ª FASE. 

c) O resultado da primeira fase será divulgado na recepção do D

após as 13h00min (horário de Brasília)

IX.IVIX.IVIX.IVIX.IV.III Entrevista:.III Entrevista:.III Entrevista:.III Entrevista:    

APENAS PARA CANDIDATOS APROVADOS NA PRIMEIRA FASE

Será constituída de Entrevista e Análise Curricular.

Data, Local e Horário: 

Será realizada no Anfiteatro da Radiologia, no dia em 31/01/2022, às 14:00 horas, no Hospital 

Central da Irmandade Santa Casa de São Paulo.

O candidato que não comparecer no horário especificado será automaticamente desclassificado.

O candidato deverá chegar ao local de prova 30 (trinta) minutos antes do horário agendado, 
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Na prova da primeira etapa todos os candidatos deverão devolver, obrigatoriamente, o Caderno de 

na saída junto com o gabarito da Prova. 

não devolução do Caderno de Questões implicará na ANULAÇÃO da Prova do candidato e 

o mesmo sofrerá as penalidades criminais e civis cabíveis....    

Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 

nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações de 

informações, sob pena de sua eliminação do processo seletivo. 

Os aparelhos eletrônicos e celulares deverão ser desligados até a saída do candidato do 

lização da Prova.  

ELIMINATÓRIA;  

b) Serão considerados habilitados para a 2ª FASE quatro vezes o número de candidatos por vaga 

especialidade, ordenados segundo a pontuação de corte. Em caso de empate na 

todos os candidatos eventualmente classificados nessa posição serão convocados 

c) O resultado da primeira fase será divulgado na recepção do Depto. De Radiologia no dia 31/01/2022 

após as 13h00min (horário de Brasília). 

APENAS PARA CANDIDATOS APROVADOS NA PRIMEIRA FASE  

Será constituída de Entrevista e Análise Curricular. 

Será realizada no Anfiteatro da Radiologia, no dia em 31/01/2022, às 14:00 horas, no Hospital 

e Santa Casa de São Paulo. 

O candidato que não comparecer no horário especificado será automaticamente desclassificado.

O candidato deverá chegar ao local de prova 30 (trinta) minutos antes do horário agendado, 

 

Na prova da primeira etapa todos os candidatos deverão devolver, obrigatoriamente, o Caderno de 

não devolução do Caderno de Questões implicará na ANULAÇÃO da Prova do candidato e 

Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 

nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações de 

Os aparelhos eletrônicos e celulares deverão ser desligados até a saída do candidato do 

2ª FASE quatro vezes o número de candidatos por vaga 

especialidade, ordenados segundo a pontuação de corte. Em caso de empate na 

todos os candidatos eventualmente classificados nessa posição serão convocados 

pto. De Radiologia no dia 31/01/2022 

 

Será realizada no Anfiteatro da Radiologia, no dia em 31/01/2022, às 14:00 horas, no Hospital 

O candidato que não comparecer no horário especificado será automaticamente desclassificado. 

O candidato deverá chegar ao local de prova 30 (trinta) minutos antes do horário agendado,  
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munidos do Curriculum, contendo uma foto 3x4 

- A análise e arguição do currículo serão realizadas por comissão designada pelo programa. 

- A Banca Examinadora deverá avaliar diferentes características profissionais e pessoais dos candidatos, 

atribuindo-lhes nota de maneira a class

para desempate. 

IX.IV.IV Resultado:IX.IV.IV Resultado:IX.IV.IV Resultado:IX.IV.IV Resultado:    

O resultado final será divulgado até o dia 01/02/2022 no site:

IX.III.V Matrícula:IX.III.V Matrícula:IX.III.V Matrícula:IX.III.V Matrícula:  2, 3 e 4 de fevereiro de 2022

IIIIX.III.VI Início dos cursos:X.III.VI Início dos cursos:X.III.VI Início dos cursos:X.III.VI Início dos cursos: 01 de março de 

IX.III.VII Documentos necessários para matrícula:IX.III.VII Documentos necessários para matrícula:IX.III.VII Documentos necessários para matrícula:IX.III.VII Documentos necessários para matrícula:

Além dos Documentos exigidos no Item VI, o candidato deverá apresentar para os cursos de 

Aperfeiçoamento em Radiologia e D

1º passo: O candidato aprovado deverá comparecer, na secretaria do Serviço de Diagnóstico por Imagem 

da Santa Casa de São Paulo para preencher a ficha de inscrição. O candidato que não comparecer para 

realizar a matrícula até a data programada, perderá a vaga, sendo chamado o suplente da lista.

2º passo: O aluno precisa fazer um depósito identificado no

TECNOLÓGICA (IPITEC), CNPJ/MF sob n° 62.779.145/0041

Corrente: 14788-5. 

3º passo: Com o comprovante de deposito emitido pelo banco ele deve ir até o Caixa Central 

da Lanchonete Intervalo - e trocar pelo recibo da Santa Casa.

4º passo: Após retirar o recibo no caixa central se dirigir a COREME c

efetivar a matrícula das 8h às 12h. 

5º passo: Após efetuar Matrícula na Coreme, retornar à secretaria do Serviço de Diagnóstico por Imagem, 

no 1º andar, para preencher Cadastro de Curso de Aperfeiçoamento.

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

COREME 

 

Vila Buarque  
 

contendo uma foto 3x4 recente e colorida. 

A análise e arguição do currículo serão realizadas por comissão designada pelo programa. 

A Banca Examinadora deverá avaliar diferentes características profissionais e pessoais dos candidatos, 

lhes nota de maneira a classificar o melhor desempenho e, em sendo o caso, servindo inclusive 

até o dia 01/02/2022 no site: www.santacasasp.org.br

2, 3 e 4 de fevereiro de 2022 

de março de 2022 

IX.III.VII Documentos necessários para matrícula:IX.III.VII Documentos necessários para matrícula:IX.III.VII Documentos necessários para matrícula:IX.III.VII Documentos necessários para matrícula: 

Além dos Documentos exigidos no Item VI, o candidato deverá apresentar para os cursos de 

Aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem: 

O candidato aprovado deverá comparecer, na secretaria do Serviço de Diagnóstico por Imagem 

da Santa Casa de São Paulo para preencher a ficha de inscrição. O candidato que não comparecer para 

programada, perderá a vaga, sendo chamado o suplente da lista.

O aluno precisa fazer um depósito identificado no INSTITUTO DE PESQUISAS E INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA (IPITEC), CNPJ/MF sob n° 62.779.145/0041-87, Banco Bradesco (237), Agência 0093, Conta 

Com o comprovante de deposito emitido pelo banco ele deve ir até o Caixa Central 

e trocar pelo recibo da Santa Casa. 

Após retirar o recibo no caixa central se dirigir a COREME com os documentos abaixo para 

 

Após efetuar Matrícula na Coreme, retornar à secretaria do Serviço de Diagnóstico por Imagem, 

no 1º andar, para preencher Cadastro de Curso de Aperfeiçoamento. 

 

A análise e arguição do currículo serão realizadas por comissão designada pelo programa.  

A Banca Examinadora deverá avaliar diferentes características profissionais e pessoais dos candidatos, 

ificar o melhor desempenho e, em sendo o caso, servindo inclusive 

www.santacasasp.org.br. 

Além dos Documentos exigidos no Item VI, o candidato deverá apresentar para os cursos de 

O candidato aprovado deverá comparecer, na secretaria do Serviço de Diagnóstico por Imagem 

da Santa Casa de São Paulo para preencher a ficha de inscrição. O candidato que não comparecer para 

programada, perderá a vaga, sendo chamado o suplente da lista. 

INSTITUTO DE PESQUISAS E INOVAÇÃO 

87, Banco Bradesco (237), Agência 0093, Conta 

Com o comprovante de deposito emitido pelo banco ele deve ir até o Caixa Central - no corredor 

om os documentos abaixo para 

Após efetuar Matrícula na Coreme, retornar à secretaria do Serviço de Diagnóstico por Imagem, 



COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA

  

Rua Dr. Cesário Mota Junior, 112 – Vila Buarque 
CEP: 01270-900 – São Paulo – SP 
Fone: (0xx11) 2176-7241 / 2176-7351 
Email: coreme@santacasasp.org.br   
 

 

 

OBSERVAÇÃO: não haverá devolução da taxa da matrícula, caso haja desistência

IX.III.VIII IX.III.VIII IX.III.VIII IX.III.VIII InfInfInfInformações geraisormações geraisormações geraisormações gerais    

O início das atividades será impreterivelmente no primeiro dia útil de março de 2022.

O não comparecimento nas primeiras 48 horas no Hospital ou Instituição, após o in

Programa do Curso de Aperfeiçoamento, configurará 

A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos obrigatórios, mesmo que 

verificados posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e 

com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e 

criminal.    

    

São Paulo, 16 de novembro de 2021.

_____________________________

Dr. Rogério Pecchini 

Diretor de Operações em Saúde da Irmandade 

______________________________

Dr. Diego Figueira Falcochio 

Coordenador-Geral da COREME 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

COREME 

 

Vila Buarque  
 

á devolução da taxa da matrícula, caso haja desistência

O início das atividades será impreterivelmente no primeiro dia útil de março de 2022.

comparecimento nas primeiras 48 horas no Hospital ou Instituição, após o in

Programa do Curso de Aperfeiçoamento, configurará desistência da matrícula. 

A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos obrigatórios, mesmo que 

verificados posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e desclassificação

com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e 

de novembro de 2021. 

_____________________________ 

Diretor de Operações em Saúde da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

______________________________ 

 

á devolução da taxa da matrícula, caso haja desistência....    

O início das atividades será impreterivelmente no primeiro dia útil de março de 2022. 

comparecimento nas primeiras 48 horas no Hospital ou Instituição, após o início do 

da matrícula.  

A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos obrigatórios, mesmo que 

desclassificação do candidato, 

com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e 

da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 


