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EDITAL - PROCESSO SELETIVO

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

Junior nº 112 – Vila Buarque –

7295 ou 5260 - email: coreme

para o processo sele'vo visando o preenchimento de vagas para os Cursos de Aperfeiçoamento 

para 2022.  

Poderão inscrever-se médicos formados em todo o Território Nacional

ou reconhecidas, bem como médicos formados no exterior

Universidades autorizadas pelo Ministério da Educação e Cultura 

CFM no 1.832/2008, alterada pela Resolução CFM no 

Cremesp (CRM defini'vo). Os pré

descritos a seguir.  

Será admi'da a interposição de recursos em face do presente Edital

após sua publicação no endereço

deverão ser protocolados pessoalmente junto à Comissão de ResidênciaMédica da Irm

da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Vila Buarque – CEP: 01221- 010 

horas.  

I - Inscrição:  

As inscrições para o processo se

https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7

 O candidato é responsável pelas informações prestadas

eventuais equívocos ou inexa'dõ

apresentadas será anulada em qualquer época

na 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 sele'vo configura o conhecimento e aceitação de todas as normas e 

instruções estabelecidas no presente Edital

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

COREME 

 

Vila Buarque  
 

PROCESSO SELETIVO: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – ISCMSP (Rua Dr

– São Paulo – SP – telefone: (11) 2176-7000

coreme@santacasasp.org.br, faz saber que estão abertas as inscrições 

para o processo sele'vo visando o preenchimento de vagas para os Cursos de Aperfeiçoamento 

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

bem como médicos formados no exterior, com diploma revalidado pelas 

Universidades autorizadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), segundo a Resolução 

alterada pela Resolução CFM no 2.002/2012. Deverão estar inscritos no 

Os pré- requisitos para cada programa de Aperfeiçoamento

ão de recursos em face do presente Edital, em até 

após sua publicação no endereço eletrônico: coreme@santacasasp.org.br

deverão ser protocolados pessoalmente junto à Comissão de ResidênciaMédica da Irm

da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, localizada na Rua Dr. Cesário Mota Junior

010 – São Paulo/SP, no horário compreendido entre 

As inscrições para o processo sele'vo serão realizadas por meio do link:  

https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7 

O candidato é responsável pelas informações prestadas, arcando com as consequências de 

eventuais equívocos ou inexa'dões. 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

nha ocorrido a homologação do resultado final.  

A inscrição no processo sele'vo configura o conhecimento e aceitação de todas as normas e 

instruções estabelecidas no presente Edital.  

 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 2022 

Rua Dr. Cesário MoNa 

7000, ramal 7241, 7351, 

faz saber que estão abertas as inscrições 

para o processo sele'vo visando o preenchimento de vagas para os Cursos de Aperfeiçoamento 

por Faculdades oficiais 

com diploma revalidado pelas 

segundo a Resolução 

Deverão estar inscritos no 

requisitos para cada programa de Aperfeiçoamento estarão 

em até 02 (dois) dias úteis 

br. Eventuais recursos 

deverão ser protocolados pessoalmente junto à Comissão de ResidênciaMédica da Irmandade 

Cesário Mota Junior, 112 – 

no horário compreendido entre 09 horas e 14 

arcando com as consequências de 

A inscrição em desacordo com as normas aqui 

sumária do candidato, 

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

A inscrição no processo sele'vo configura o conhecimento e aceitação de todas as normas e 
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Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição 

pretexto, inscrição condicional ou fora do prazo

A taxa de inscrição é de R$ 350,

depósito ou transferência iden'ficada para o INSTITUTO DE PESQUISAS E I

TECNOLÓGICA (IPITEC), CNPJ/MF sob n° 

0093, Conta Corrente: 14788-5

limite para as inscrições dos Cursos de Aperfeiçoamento relaciona

possibilidade de recolhimento em data posterior

de pagamento deverá ser enviado para

II – Curso:  

Cada curso de Aperfeiçoamento

Coordenador do curso. (A seguir no edital) 

III – Número de Vagas – Seleção

O número de vagas e seleção

Aperfeiçoamento. (A seguir no edital) 

IV - Resultado:  

O resultado oficial será divulgado pela Comissão de Residência

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

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

V – Matrícula:  

Deverá ser realizada na COREME 

dos Cursos de Aperfeiçoamento da Ortopedia e Traumatologia

07/03/2022). A taxa de matrícula

INSTITUIÇÃO indica a seguinte conta para o crédito dos valores acima referidos

PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Bradesco (237), Agência 0093, Conta Corrente
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Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição e nãoserá aceita

inscrição condicional ou fora do prazo.  

,00 (trezentos e cinquenta reais) e deverá ser realizada por

depósito ou transferência iden'ficada para o INSTITUTO DE PESQUISAS E I

MF sob n° 62.779.145/0041-87, Banco Bradesco 

5, atéas 23:59h do dia definido pelo Departamento como data 

limite para as inscrições dos Cursos de Aperfeiçoamento relaciona

possibilidade de recolhimento em data posterior. (Observar item IX do edital

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

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

Coordenador do curso. (A seguir no edital)  

Seleção:  

O número de vagas e seleção serão definidos pelo Coordenador de cada Curso de 

. (A seguir no edital)  

ado oficial será divulgado pela Comissão de Residência Médica

de acordo com cada curso de Aperfeiçoamento.  

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

verá ser realizada na COREME – ISCMSP, nos dias 2, 3 e 4/02/2022, das 08 

dos Cursos de Aperfeiçoamento da Ortopedia e Traumatologia, que se deverão matricular em 

A taxa de matrícula será de R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais

INSTITUIÇÃO indica a seguinte conta para o crédito dos valores acima referidos

PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (IPITEC), CNPJ/MF sob n° 62.779.

0093, Conta Corrente: 14788-5, com validação do comprovante de 

 

e nãoserá aceita, sob qualquer 

e deverá ser realizada por 

depósito ou transferência iden'ficada para o INSTITUTO DE PESQUISAS E INOVAÇÃO 

Banco Bradesco (237), Agência 

h do dia definido pelo Departamento como data 

limite para as inscrições dos Cursos de Aperfeiçoamento relacionados, não havendo 

Observar item IX do edital). O comprovante 

rga horária definidas pelo 

serão definidos pelo Coordenador de cada Curso de 

Médica, por meio do site: 

 

mail.  

08 às 12h, (à exceção 

que se deverão matricular em 

ecentos e oitenta reais). A 

INSTITUIÇÃO indica a seguinte conta para o crédito dos valores acima referidos: INSTITUTO DE 

.145/0041-87, Banco 

com validação do comprovante de  
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DEPÓSITO junto ao Caixa Central da ISCMSP 

da Ins'tuição e o candidato deve comparecer na COREME para a assinatura do livro de 

Matrículas.  

Após a data mencionada, os aprovados não matriculados perderão automa'camente a vaga

par'r das 12h do dia 14/02/2022 

site, com data limite para preenchimento das vagas em 29/04/2022. 

Os candidatos devem acompanhar a chamada

dois dias úteis subsequentes à convocação

O candidato que não se apresentar neste prazo será considerado desistente e

desclassificado.  

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

e erros de dados constantes na ficha de inscrição 

VI- Documentos necessários para a Matrícula

Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues no ato da matrícula

qualquer um dos documentos implicará automa'camente na perda da vaga

Célula de iden'dade (RG) - 

documento)  

CPF do candidato - 02 (duas) fotocópias

Diploma médico - 02 (duas) fotocópias auten'cadas 

Cer'ficado ou declaração de que está concluindo a Residência

acordo com o pré-requisito estabelecido pelo Coordenador do Curso de Aperfeiço

Os diplomas de graduação em Medicina expedidos por faculdades estrangeiras

cidadão estrangeiro quanto para o brasileiro

Universidade Pública, na forma da lei

fotocópias auten'cadas.  
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DEPÓSITO junto ao Caixa Central da ISCMSP (próximo à Lanchonete Intervalo

da Ins'tuição e o candidato deve comparecer na COREME para a assinatura do livro de 

os aprovados não matriculados perderão automa'camente a vaga

2022 terá início a convocação dos excedentes, com publicação no 

site, com data limite para preenchimento das vagas em 29/04/2022.  

tos devem acompanhar a chamada, pois terão que efetuar a matrícula nos primeiros 

dois dias úteis subsequentes à convocação, das 08h00minàs12h00min, na COREME. 

O candidato que não se apresentar neste prazo será considerado desistente e

ISCMSP não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes de mudanças 

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

Documentos necessários para a Matrícula:  

cionados deverão ser entregues no ato da matrícula

qualquer um dos documentos implicará automa'camente na perda da vaga

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

fotocópias 

fotocópias auten'cadas  

Cer'ficado ou declaração de que está concluindo a Residência Médica ou Especialização

requisito estabelecido pelo Coordenador do Curso de Aperfeiço

Os diplomas de graduação em Medicina expedidos por faculdades estrangeiras

cidadão estrangeiro quanto para o brasileiro, somente serão aceitos se revalidados por 

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

 

próximo à Lanchonete Intervalo), localizado dentro 

da Ins'tuição e o candidato deve comparecer na COREME para a assinatura do livro de 

os aprovados não matriculados perderão automa'camente a vaga. A 

com publicação no  

pois terão que efetuar a matrícula nos primeiros 

12h00min, na COREME.  

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

ISCMSP não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes de mudanças 

cionados deverão ser entregues no ato da matrícula. A falta de 

qualquer um dos documentos implicará automa'camente na perda da vaga.  

não é aceito CNH ou qualquer outro 

Médica ou Especialização, de 

requisito estabelecido pelo Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento.  

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

somente serão aceitos se revalidados por 

1832/2008 - 02 (duas) 
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Registro (defini'vo) do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

fotocópias.  

Para o médico estrangeiro é exigido visto de permanência no Brasil e o Cer'ficado de 

Proficiência da Língua Portuguesa

ressalvada a exceção prevista na Resolução C

auten'cadas de cada documento

Comprovante de endereço – 01 

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

Proteção de dados e Termo de Compromisso e

do teor do Regimento do Curso de Aperfeiçoamento da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo – ISCMSP. 

VII – Início dos Cursos:  

O Curso terá seu início em 01 

Ortopedia e Traumatologia que se iniciam em 14/03/2022. 

VIII – Anuidade:  

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

duração de 02 ou mais anos.  

IX – Cursos de Aperfeiçoamento, de acordo com cada Departamento:

IX.I Oftalmologia 

IX.II Ortopedia 

IX.III Ginecologia e Obstetrícia 

IX.IV Radiologia 

Todos os cursos de aperfeiçoamento acima estão no edital liberado anteriormente. 

IX.V Neurologia: 
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do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

Para o médico estrangeiro é exigido visto de permanência no Brasil e o Cer'ficado de 

iência da Língua Portuguesa, de acordo com a Resolução C.F.M. 1832

ressalvada a exceção prevista na Resolução C.F.M. no 2002/2012 – 

auten'cadas de cada documento. 03 (três) fotos 3x4, coloridas e sem data

01 (uma) fotocópia Carteira de vacinação. 

No ato da posse os alunos assinarão Termo de concordância com a Lei Geral de 

Proteção de dados e Termo de Compromisso e, após leitura cuidadosa, declararão plena ciên

do teor do Regimento do Curso de Aperfeiçoamento da Irmandade da Santa Casa de 

ISCMSP.  

01 de Março de 2022. Exceto os cursos de Aperfeiçoamento da 

umatologia que se iniciam em 14/03/2022.  

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

Cursos de Aperfeiçoamento, de acordo com cada Departamento: 

 

Todos os cursos de aperfeiçoamento acima estão no edital liberado anteriormente. 

 

do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) – 02 

Para o médico estrangeiro é exigido visto de permanência no Brasil e o Cer'ficado de 

1832/2008 e 1842/2008, 

 02(duas) fotocopias 

) fotos 3x4, coloridas e sem data 

No ato da posse os alunos assinarão Termo de concordância com a Lei Geral de 

declararão plena ciência 

do teor do Regimento do Curso de Aperfeiçoamento da Irmandade da Santa Casa de 

Exceto os cursos de Aperfeiçoamento da 

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

Todos os cursos de aperfeiçoamento acima estão no edital liberado anteriormente.  
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O Departamento de Medicina e o Serviço de Neurologia da Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo – ISCMSP 

São Paulo – SP – Fone: 2176

ouhalan.depaula@santacasasp.org.br

realização do Concurso de Seleção dos Candidatos à Vaga dos Cursos de Aperfeiçoam

2022 (programa de “fellowship”).

 

IX.V.I Neurovascular: 

Períododeinscriçõesde10/12/2021à10/01/2022.

A inscrição deverá acontecer pelo link: 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

coreme@santacasasp.org.br 

Início do Curso:01/03/2022 

Término:28/02/2002 

Poderão inscrever-se médicos
médicos com Especialização 
Entidades Reconhecidas. 

Modelo do Curso: 

Um ano de duração 

Trinta e duas horas semanais (4

Informações: coreme@santacasasp.org.br

Seleção: Entrevista e Avaliação

Serviço de Neurologia – Pavilhão Conde de Lara 3

Cesário Motta Jr.112, Vila Buarque 

IX.V.I.I Pré-requisitos para a inscrição

Estar inscrito no Conselho Regional

Residência Médica ou Especialização
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O Departamento de Medicina e o Serviço de Neurologia da Irmandade Santa Casa de 

ISCMSP – Rua Doutor Cesário Motta Júnior, 112 

Fone: 2176-7295 – email: coreme@santacasasp.org.br 

halan.depaula@santacasasp.org.brfaz saber que estão abertas as inscrições para a 

realização do Concurso de Seleção dos Candidatos à Vaga dos Cursos de Aperfeiçoam

(programa de “fellowship”). 

eríododeinscriçõesde10/12/2021à10/01/2022. 

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

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

se médicos formados nos Cursos de Residência Médica
 em Neurologia, formado sem todo Território

(4 dias por semana,sendo um dia livre)02Duasvagas

coreme@santacasasp.org.brou tel (11) 2176-7241 

Avaliação curricular em 19/01/2022 

Pavilhão Conde de Lara 30 andar - Santa Casa de São Paulo

Buarque –São Paulo–SP -CEP 01221-020 

a inscrição: 

Regional de Medicina(CRM-definitivo). 

Especialização em Neurologia. 

 

O Departamento de Medicina e o Serviço de Neurologia da Irmandade Santa Casa de 

Rua Doutor Cesário Motta Júnior, 112 – Vila Buarque – 

coreme@santacasasp.org.br 

faz saber que estão abertas as inscrições para a 

realização do Concurso de Seleção dos Candidatos à Vaga dos Cursos de Aperfeiçoamento de 

https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

Médica em Neurologia ou 
Território Nacional ou 

livre)02Duasvagas 

Santa Casa de São Paulo Rua Dr. 
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Os candidatos que desejam renovar
submeter a novo processo seletivo.
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,

mesma cancelada para todos os fins,

IX.V.I.IIDocumentosnecessáriosparaInscrição:
 

Informações: Serviço de Neurologia da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de SãoPaulo

de 2ª a 6ª feira, horário das 7h30min. às 15h. 

mail:ceneuro@santacasasp.org.br

IX.V.I.IIIConfirmação da Inscrição:
 
A confirmação da inscrição será feita pela 
docandidatoinformadonaFichadeInscrição.

 
Orientações Gerais para o Processo de Seleção (Entrevista com Análise Curricular):

O candidato deverá comparecer

marcado para o início da entrevista.

Somente será admitido na sala 

Identidade ou de Carteira Expedida por

não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação

utilização de livros, manuais, impressos ou anotações, e telefone

(Apresentar CURRÍCULO no momento da entrevista)

IX.V.I.IVResultado 

O resultado será divulgado em
do Departamento de Medicina para endereço eletrônico do candidato informado na
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renovar o curso de aperfeiçoamento por mais
seletivo. 

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,

os fins, mesmo que o candidato tenha sido aprovado.

DocumentosnecessáriosparaInscrição: 

Informações: Serviço de Neurologia da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de SãoPaulo

de 2ª a 6ª feira, horário das 7h30min. às 15h. - telefone: 2176-7000 ramal 5903 

ceneuro@santacasasp.org.br 

Confirmação da Inscrição: 

A confirmação da inscrição será feita pela Secretaria da Neurologia para endereçoeletrônico 
docandidatoinformadonaFichadeInscrição. 

Orientações Gerais para o Processo de Seleção (Entrevista com Análise Curricular):

comparecer ao local indicado, pelo menos trinta minutos

entrevista. 

 o candidato que estiver munido do original da

Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe. Durante a Entrevista 

espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, manuais, impressos ou anotações, e telefone celular,“tablet”.

(Apresentar CURRÍCULO no momento da entrevista) 

em 20 de Janeiro de 2022 por e-mail da Secretaria
do Departamento de Medicina para endereço eletrônico do candidato informado na

 

mais um ano deverão se 

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 

aprovado. 

Informações: Serviço de Neurologia da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de SãoPaulo, 

7000 ramal 5903 - e-

Secretaria da Neurologia para endereçoeletrônico 

Orientações Gerais para o Processo de Seleção (Entrevista com Análise Curricular): 

minutos antes do horário 

da Cédula Oficial de 

Durante a Entrevista 

entre os candidatos, nem a 

celular,“tablet”. 

Secretaria de Neurologia 
do Departamento de Medicina para endereço eletrônico do candidato informado na Ficha de  
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Inscrição e no site: www.santacasasp.org.br

IX.V.I .V Matrícula 

Deverá ser realizada na COREME 

Item V.  

Prof.Dr. Rubens José Gagliardi 

Chefe do Serviço de Neurologia

IX.V.II Epilepsia: 

Inicio do Curso: 01/03/2022 

Término: 28/02/2023 

Poderão inscrever-se médicos formados nos Cursos de Residência Médica em Neurologia 

Neuropediatria ou Neurocirurgia ou médicos com Especialização em Neurologia, formados 

em todo Território Nacional ou Entidades Reconhecidas.

A inscrição deverá acontecer do dia 10/12/2021 até o dia 10/01/2022, pelo link: 

https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

coreme@santacasasp.org.br. 

Modelo do Curso: 

Um ano de duração 

Trinta e duas horas semanais (04 dias por semana, sendo um dia livre)

01 Uma vaga  

Informações: coreme@santacasasp.org.br

Seleção: Entrevista e avaliação curricular em 19/01/2022

Serviço de Neurologia – Pavilhão Conde de Lara 3

 

 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

COREME 

 

Vila Buarque  
 

www.santacasasp.org.br. A nota mínima de aprovação é5,0.

Deverá ser realizada na COREME – ISCMSP, nos dias 2, 3 e 4/02/2022, das 

 

Neurologia do Departamento de Medicina da I.S.C.M.S.P.

se médicos formados nos Cursos de Residência Médica em Neurologia 

ou Neurocirurgia ou médicos com Especialização em Neurologia, formados 

em todo Território Nacional ou Entidades Reconhecidas. 

A inscrição deverá acontecer do dia 10/12/2021 até o dia 10/01/2022, pelo link: 

https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

Trinta e duas horas semanais (04 dias por semana, sendo um dia livre) 

coreme@santacasasp.org.brou tel (11) 2176-7241 

curricular em 19/01/2022 

Pavilhão Conde de Lara 30 andar 

 

é5,0. 

das 8 às 12h, conforme 

I.S.C.M.S.P. 

se médicos formados nos Cursos de Residência Médica em Neurologia 

ou Neurocirurgia ou médicos com Especialização em Neurologia, formados 

A inscrição deverá acontecer do dia 10/12/2021 até o dia 10/01/2022, pelo link: 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 
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Rua Dr. Cesário Mota Junior, 112 – Vila Buarque 
CEP: 01270-900 – São Paulo – SP 
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Santa casa de São Paulo Rua Dr. Cesário

São Paulo–SP -CEP 01221-020 

 

IX.V.II.IPré-requisitos para a inscrição

Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM 

Residência Médica ou Especialização em Neurologia, Neuropediatria

Os candidatos que desejam renovar o curso de aperfeiçoamento por mais um ano deverão se 

submeter a novo processo seletivo.

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.

IX.V.II.II Documentos necessários para Inscrição:

A inscrição deverá acontecer pelo link: 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

coreme@santacasasp.org.br. 

Informações: coreme@santacasasp.org.br

IX.V.II.III CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO:

A confirmação da inscrição será feita pela Secretaria da Neurologia para endereço eletrônico do 

candidato informado na Ficha de Inscrição.

Orientações Gerais para o Processo de Seleção (Entrevista com Análise Curricular):

O candidato deverá comparecer ao local indicado, pelo menos trinta minutos antes do horário 

marcado para o início da entrevista.

Somente será admitido na sala o candidato que esti

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

Durante a Entrevista não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos, nem a utilização de livros, manuais, imp

“tablet”.(Apresentar CURRÍCULO no momento da entrevista) 

IX.V.II.IV RESULTADO 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

COREME 

 

Vila Buarque  
 

Dr. Cesário Motta Jr.112, Vila Buarque 

requisitos para a inscrição: 

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

Residência Médica ou Especialização em Neurologia, Neuropediatria ou Neurocirurgia. 

Os candidatos que desejam renovar o curso de aperfeiçoamento por mais um ano deverão se 

submeter a novo processo seletivo. 

Verificado, a qualquer tempo, que a inscrição recebida não atende a todos os requisitos 

l, ou que contém qualquer declaração falsa ou inexata, será a mesma 

cancelada para todos os fins, mesmo que o candidato tenha sido aprovado.

Documentos necessários para Inscrição: 

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

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

coreme@santacasasp.org.brou tel (11) 2176-7241 

CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 

A confirmação da inscrição será feita pela Secretaria da Neurologia para endereço eletrônico do 

candidato informado na Ficha de Inscrição. 

Gerais para o Processo de Seleção (Entrevista com Análise Curricular):

O candidato deverá comparecer ao local indicado, pelo menos trinta minutos antes do horário 

marcado para o início da entrevista. 08h00 

Somente será admitido na sala o candidato que estiver munido do original da Cédula Oficial de 

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

Durante a Entrevista não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos, nem a utilização de livros, manuais, impressos ou anotações, e telefone celular, 

(Apresentar CURRÍCULO no momento da entrevista)  

 

ou Neurocirurgia.  

Os candidatos que desejam renovar o curso de aperfeiçoamento por mais um ano deverão se 

Verificado, a qualquer tempo, que a inscrição recebida não atende a todos os requisitos 

l, ou que contém qualquer declaração falsa ou inexata, será a mesma 

cancelada para todos os fins, mesmo que o candidato tenha sido aprovado. 

https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

A confirmação da inscrição será feita pela Secretaria da Neurologia para endereço eletrônico do 

Gerais para o Processo de Seleção (Entrevista com Análise Curricular): 

O candidato deverá comparecer ao local indicado, pelo menos trinta minutos antes do horário 

ver munido do original da Cédula Oficial de 

Durante a Entrevista não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

ressos ou anotações, e telefone celular, 
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O resultado da será divulgado em

 

do Departamento de Medicina para endereço 

Inscrição e no site: www.santacasasp.org.br

IX.V.II.V Matrícula 

Deverá ser realizada na COREME 

Item V.  

Dra. Cristine Cukiert 

Chefe do Setor de Epilepsia da Neurologia do Departamento de Medicina da I.S.C.M.S.P.

 

X.V.I Neuroimunologia: 

Período de inscrições de 10/12/2021 à 10/01/2022.

A inscrição deverá acontecer pelo link: 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

coreme@santacasasp.org.br 

Início do Curso: 01/03/2022 

Término: 28/02/2002  

Poderão inscrever-se médicos formados nos Cursos de Residência Médica em Neurologia ou 
médicos com Especialização em Neurologia, formado
Entidades Reconhecidas. 

Modelo do Curso: 

Um ano de duração 

Mínimo de 24 horas semanais 

Informações: coreme@santacasasp.org.br

Seleção: Entrevista e Avaliação curricular em 19/01/2022

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

COREME 

 

Vila Buarque  
 

O resultado da será divulgado em20 de Janeiro de 2022por e-mail da Secretaria de Neurologia 

do Departamento de Medicina para endereço eletrônico do candidato informado na Ficha de 

www.santacasasp.org.br.A nota mínima de aprovação é 5,0.

Deverá ser realizada na COREME – ISCMSP, nos dias 2, 3 e 4/02/2022, das 

Chefe do Setor de Epilepsia da Neurologia do Departamento de Medicina da I.S.C.M.S.P.

de 10/12/2021 à 10/01/2022. 

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

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

se médicos formados nos Cursos de Residência Médica em Neurologia ou 
médicos com Especialização em Neurologia, formados em todo Território Nacional ou 

Mínimo de 24 horas semanais - 02 Duas vagas 

coreme@santacasasp.org.brou tel (11) 2176-7241 

evista e Avaliação curricular em 19/01/2022 

 

da Secretaria de Neurologia  

eletrônico do candidato informado na Ficha de 

A nota mínima de aprovação é 5,0. 

das 8 às 12h, conforme 

Chefe do Setor de Epilepsia da Neurologia do Departamento de Medicina da I.S.C.M.S.P. 

https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

se médicos formados nos Cursos de Residência Médica em Neurologia ou 
s em todo Território Nacional ou 
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Serviço de Neurologia – Pavilhão Conde de Lara 3

Cesário Motta Jr.112, Vila Buarque 

 

IX.V.I.I Pré-requisitos para a inscrição

Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM

Residência Médica ou Especialização em Neurologia.

Oscandidatosquedesejamrenovarocursodeaperfeiçoamentopormaisumanodeverãosesubmete
r a novo processo seletivo. 
Verificado, a qualquer tempo, que a i

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.

IX.V.I.II Documentos necessários para I
 

Informações: Serviço de Neurologia da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 

de 2ª a 6ª feira, horário das 7h30min. às 15h. 

mail:ceneuro@santacasasp.org.br

IX.V.I.IIIConfirmação da Inscrição:
 
A confirmação da inscrição será feita pela Secretaria da Neurologia para endereço eletrônico do 

candidato informado na Ficha de Inscrição.

Orientações Gerais para o Processo de Seleção (Ent

O candidato deverá comparecer ao local indicado, pelo menos trinta minutos antes do horário 

marcado para o início da entrevista.

Somente será admitido na sala o candidato que estiver munido do original da Cédula Oficial de 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

COREME 

 

Vila Buarque  
 

Pavilhão Conde de Lara 30 andar - Santa Casa de São Paulo Rua Dr. 

Cesário Motta Jr.112, Vila Buarque – São Paulo–SP -CEP 01221-020 

requisitos para a inscrição: 

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

Residência Médica ou Especialização em Neurologia. 

Oscandidatosquedesejamrenovarocursodeaperfeiçoamentopormaisumanodeverãosesubmete

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.

Documentos necessários para Inscrição: 

Informações: Serviço de Neurologia da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 

de 2ª a 6ª feira, horário das 7h30min. às 15h. - telefone: 2176-7000 ramal 5903 

ceneuro@santacasasp.org.br 

Confirmação da Inscrição: 

A confirmação da inscrição será feita pela Secretaria da Neurologia para endereço eletrônico do 

candidato informado na Ficha de Inscrição. 

Orientações Gerais para o Processo de Seleção (Entrevista com Análise Curricular):

O candidato deverá comparecer ao local indicado, pelo menos trinta minutos antes do horário 

marcado para o início da entrevista. 

Somente será admitido na sala o candidato que estiver munido do original da Cédula Oficial de 

 

Santa Casa de São Paulo Rua Dr. 

Oscandidatosquedesejamrenovarocursodeaperfeiçoamentopormaisumanodeverãosesubmete

nscrição 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. 

Informações: Serviço de Neurologia da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 

7000 ramal 5903 - e-

A confirmação da inscrição será feita pela Secretaria da Neurologia para endereço eletrônico do 

revista com Análise Curricular): 

O candidato deverá comparecer ao local indicado, pelo menos trinta minutos antes do horário 

Somente será admitido na sala o candidato que estiver munido do original da Cédula Oficial de  
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Identidade ou de Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe. Durante a Entrevista 

não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, manuais, impressos ou anotações, e telefone celular,“ta

(Apresentar CURRÍCULO no momento da entrevista)

IX.V.I.IV Resultado 

O resultado da será divulgado em 
Neurologia do Departamento de Medicina para endereço eletrônico do candidato informado 
na Ficha de Inscrição e no site: 

IX.V.I .V Matrícula 

Deverá ser realizada na COREME 

Item V.  

Prof.Dr. Rubens José Gagliardi 

Chefe do Serviço de Neurologia do Departamento de Medicina da I.S.C.M.S.P.

IX.VIDERMATOLOGIA 

A Clínica de Dermatologia do Departamento de Medicina da Irmandade da Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo - 

Paulo – SP Fone: 2176-7240 –

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

de Aperfeiçoamento para o ano de 2022, nas seguintes datas:

1º semestre: 01/02/2022 a 10/02/2022

2º semestre: 01/07/2022 a 10/07/2022

Duração dos cursos: 06 meses a 1 ano.

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

Oficiais ou Reconhecidas, ou médicos Estrangeiros aprovados no Revalida/MEC, que possuam 

RQE em sua respectiva especialidade e/ou sejam

Dermatologia (SBD). 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

COREME 

 

Vila Buarque  
 

Identidade ou de Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe. Durante a Entrevista 

não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, manuais, impressos ou anotações, e telefone celular,“ta

(Apresentar CURRÍCULO no momento da entrevista) 

O resultado da será divulgado em 20 de Janeiro de 2022 por e-mail da Secretaria de 
Neurologia do Departamento de Medicina para endereço eletrônico do candidato informado 

www.santacasasp.org.br. A nota mínima de aprovação é 5,0.

Deverá ser realizada na COREME – ISCMSP, nos dias 2, 3 e 4/02/2022, das 

 

Chefe do Serviço de Neurologia do Departamento de Medicina da I.S.C.M.S.P.

A Clínica de Dermatologia do Departamento de Medicina da Irmandade da Santa Casa 

 ISCMSP - Rua Dr. Cesário Mota Junior, 112 

– e-mail: secret.derma@santacasasp.org.br 

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

de Aperfeiçoamento para o ano de 2022, nas seguintes datas: 

1º semestre: 01/02/2022 a 10/02/2022 

2º semestre: 01/07/2022 a 10/07/2022 

dos cursos: 06 meses a 1 ano. 

se médicos formados em todo o Território Nacional, por Instituições 

Oficiais ou Reconhecidas, ou médicos Estrangeiros aprovados no Revalida/MEC, que possuam 

RQE em sua respectiva especialidade e/ou sejam associados à Sociedade Brasileira de 

 

Identidade ou de Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe. Durante a Entrevista 

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”. 

mail da Secretaria de 
Neurologia do Departamento de Medicina para endereço eletrônico do candidato informado 

A nota mínima de aprovação é 5,0. 

das 8 às 12h, conforme 

Chefe do Serviço de Neurologia do Departamento de Medicina da I.S.C.M.S.P. 

A Clínica de Dermatologia do Departamento de Medicina da Irmandade da Santa Casa 

ário Mota Junior, 112 – Vila Buarque - São 

 faz saber que estão 

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

se médicos formados em todo o Território Nacional, por Instituições 

Oficiais ou Reconhecidas, ou médicos Estrangeiros aprovados no Revalida/MEC, que possuam  

associados à Sociedade Brasileira de 
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A inscrição deverá acontecer pelo link: 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser envi

coreme@santacasasp.org.br. 

IX.VI.I VAGAS 2 

SETOR 

ALERGIA E FOTOTERAPIA 
Alergia – Dermatite Contato 

ALERGIA E FOTOTERAPIA 
Alopecia 

ALERGIA E FOTOTERAPIA 
Urticária 

ALERGIA E FOTOTERAPIA 
Vitiligo 

ALERGIA E FOTOTERAPIA 
Fototerapia 

COSMIATRIA 

MEDICINA INTERNA 
Ambulatório / Enfermaria 

MEDICINA INTERNA 
DoençasBolhosas 

DERMATOSES INFECCIOSAS 
MicosesSuperficiais 

DERMATOSES INFECCIOSAS 
IST 

DERMATOSES INFECCIOSAS 
Dermatologia Tropical 

DERMATOSES INFECCIOSAS 
Verrugas 

ONCOLOGIA 
 

ONCOLOGIA – LINFOMA 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

COREME 

 

Vila Buarque  
 

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

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser envi

DURAÇÃO 

6 meses ou 1 ano 

6 meses ou 1 ano 

6 meses ou 1 ano 

6 meses ou 1 ano 

6 meses ou 1 ano 

6 meses ou 1 ano 

6 meses ou 1 ano 

6 meses ou 1 ano 

6 meses ou 1 ano 

6 meses ou 1 ano 

6 meses ou 1 ano 

6 meses ou 1 ano 

6 meses ou 1 ano 

6 meses ou 1 ano 

 

https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

VAGAS 

1 

1 
 
 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

2 

2 
 

2 

2 

2 
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CIRURGIA DERMATOLÓGICA 
 

ALBINISMO 
 

DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA 
1 vaga por dia de ambulatório 

PSORÍASE 
1 vaga por dia de ambulatório 
 

IX.VI.II A seleção será realizada através de entrevista e análise de currículo na data a ser 

definida pelo Coordenador do Curso.A Clínica de Dermatologia entrará em contato com o 

candidato por  

e-mail através do seu endereço eletrônico informado na inscrição para o agendamento da data, 

que ocorrerá durante os meses de fevereiro e julho (de acordo com a data de inscrição).

IX.VI.III Local: Clínica de Dermatologia Santa Casa de São Paulo. Apresentar o cu

momento da entrevista.O responsável pelo setor da especialidade escolhida, juntamente com o 

coordenador do curso, avaliarão o candidato.

IX.VI.IV O resultado será divulgado por e

eletrônico do candidato informado na Inscrição, e pelo site: 

IX.VI.V Para a matrícula, além dos documentos exigidos no Item V, o candidato deverá 

apresentar o RQE da sua especialidade, e/ou comprovante de 

IX.VI.VI A data de início do curso será determinada pelo responsável do setor da especialidade 

em conjunto com o candidato. 

Dra Adriana Mendes  

Chefe da Clínica de Dermatologia da Santa Casa de São Paulo

Dra Roberta Buense 

Supervisora do Programa de Residência Médica em Dermatologia

IX.VII OTORRINOLARINGOLOGIA

O Departamento de OTORRRINOLARINGOLOGIA da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

COREME 

 

Vila Buarque  
 

6 meses ou 1 ano 

6 meses ou 1 ano 

 
6 meses ou 1 ano 

 
6 meses ou 1 ano 

A seleção será realizada através de entrevista e análise de currículo na data a ser 

definida pelo Coordenador do Curso.A Clínica de Dermatologia entrará em contato com o 

através do seu endereço eletrônico informado na inscrição para o agendamento da data, 

que ocorrerá durante os meses de fevereiro e julho (de acordo com a data de inscrição).

Local: Clínica de Dermatologia Santa Casa de São Paulo. Apresentar o cu

momento da entrevista.O responsável pelo setor da especialidade escolhida, juntamente com o 

coordenador do curso, avaliarão o candidato. 

O resultado será divulgado por e-mail da Clínica de Dermatologia para o endereço 

idato informado na Inscrição, e pelo site: www.santacasasp.org.br

Para a matrícula, além dos documentos exigidos no Item V, o candidato deverá 

apresentar o RQE da sua especialidade, e/ou comprovante de sua associação à SBD.

A data de início do curso será determinada pelo responsável do setor da especialidade 

 

Chefe da Clínica de Dermatologia da Santa Casa de São Paulo 

do Programa de Residência Médica em Dermatologia 

IX.VII OTORRINOLARINGOLOGIA 

O Departamento de OTORRRINOLARINGOLOGIA da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 

 

4 

1 

3 

2 

A seleção será realizada através de entrevista e análise de currículo na data a ser 

definida pelo Coordenador do Curso.A Clínica de Dermatologia entrará em contato com o 

através do seu endereço eletrônico informado na inscrição para o agendamento da data, 

que ocorrerá durante os meses de fevereiro e julho (de acordo com a data de inscrição). 

Local: Clínica de Dermatologia Santa Casa de São Paulo. Apresentar o currículo no 

momento da entrevista.O responsável pelo setor da especialidade escolhida, juntamente com o 

mail da Clínica de Dermatologia para o endereço 

www.santacasasp.org.br.  

Para a matrícula, além dos documentos exigidos no Item V, o candidato deverá 

sua associação à SBD. 

A data de início do curso será determinada pelo responsável do setor da especialidade 

O Departamento de OTORRRINOLARINGOLOGIA da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia  
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de São Paulo - ISCMSP - Rua Dr. Cesário Mota Junior, 112 

Fone: 2176-7241 - e-mail: coreme

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

de 

10/12/2021 a 10/01/2022. 

Duração dos cursos: 01 ano ou 2 anos conforme especificado abaixo.

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

ou Reconhecidas ou médicos Estrangeiros aprovados no Revalida/MEC.

A inscrição deverá acontecer pelo link: 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

coreme@santacasasp.org.br. 

IX.VII.I Seleção: 

1º fase :Prova Teórica Específica

2º fase: Análise Curricular e Entrevista(4 candidatos por vaga, selecionados pelas melhoras 

notas da prova teórica)  

IX.VII.II Vagas e seleção:   

*Rinosseptoplastia Estética e Fun

Prova Teórica -26/01/2022 – quarta

Entrevista e Análise Curricular: 02/02/2022 

*Cirurgia Endoscópica / Base de Crânio (02 vagas)

Prova Teórica: 27/01/2022- quinta 

Entrevista e Análise Curricular: 03/02/2022 

 *Otologia (02 vagas)    

Prova Teórica:28/01/2022- sexta 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

COREME 

 

Vila Buarque  
 

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

mail: coreme@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 

Duração dos cursos: 01 ano ou 2 anos conforme especificado abaixo. 

se médicos formados em todo o Território Nacional, por Instituições Oficiais 

ou Reconhecidas ou médicos Estrangeiros aprovados no Revalida/MEC. 

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

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

Específica  

e Entrevista(4 candidatos por vaga, selecionados pelas melhoras 

*Rinosseptoplastia Estética e Funcional (01 vagas) 

quarta-feira as 07h00min 

Entrevista e Análise Curricular: 02/02/2022 – quarta as 07h00min  

*Cirurgia Endoscópica / Base de Crânio (02 vagas) 

quinta –feria às 07h00min  

Análise Curricular: 03/02/2022 – quinta as 07h00min 

sexta – feira as 07h00min 

 

São Paulo – SP –  

faz saber que estão abertas as inscrições 

Curso de Aperfeiçoamento 

se médicos formados em todo o Território Nacional, por Instituições Oficiais 

https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

e Entrevista(4 candidatos por vaga, selecionados pelas melhoras 
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Entrevista e Análise Curricular: 

*Laringe (01 vagas) 

Prova Teórica:28/01/2022- sexta 

Entrevista e Análise Curricular: 

IX.VII.III Resultado 

O resultado será divulgado por e

endereço eletrônico do candidato informado na Inscrição, e pelo site: 

no dia 04/02/2021, às 16h. 

IX.VII.IV Matrícula 

Para a matrícula, além dos documentos exigidos no Item V, o candidato deverá apresentar o 

RQE da sua especialidade, e/ou comprovante de sua residência médica ou es

Otorrinolaringologia. 

Dias 14/02/2022, das 08 às 12h

 

IX.VII ENDOSCOPIA 

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

Localizada à Rua Dr. Cesário Mota Junior, 112 

7236 

e-mail: cfbeus.cfbeus@gmail.com

abertas as inscrições para a realização do Concurso de Seleção dos Candidatos a 01 vaga do 

Curso de Aperfeiçoamento em Endoscopia, Área de Atuação em Ecoendoscopia de 2022.

Início do Curso: 03 de março de 2022

Duração do curso: 09 meses 

Vagas: 01 (uma) 
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 04/02/2022- sexta as 07h00min 

sexta – feiras as 07h00min 

 04/02/2022 – sexta as 07h00min 

ado será divulgado por e-mail do Departamento de Otorrinolaringologia

endereço eletrônico do candidato informado na Inscrição, e pelo site: www.santacasasp.org.br

Para a matrícula, além dos documentos exigidos no Item V, o candidato deverá apresentar o 

RQE da sua especialidade, e/ou comprovante de sua residência médica ou es

12h 

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

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

cfbeus.cfbeus@gmail.comou endoscopia@santacasasp.org.br, faz saber que estão 

abertas as inscrições para a realização do Concurso de Seleção dos Candidatos a 01 vaga do 

perfeiçoamento em Endoscopia, Área de Atuação em Ecoendoscopia de 2022.

Início do Curso: 03 de março de 2022 

 

rrinolaringologia para o 

www.santacasasp.org.br 

Para a matrícula, além dos documentos exigidos no Item V, o candidato deverá apresentar o 

RQE da sua especialidade, e/ou comprovante de sua residência médica ou especialização em 

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

o – SP – Fone: 2176-

ou endoscopia@santacasasp.org.br, faz saber que estão 

abertas as inscrições para a realização do Concurso de Seleção dos Candidatos a 01 vaga do 

perfeiçoamento em Endoscopia, Área de Atuação em Ecoendoscopia de 2022. 
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Poderão inscrever-se médicos formados em todo o Território Nacional, por Faculdades oficiais 

ou Reconhecidas. 

 

IX.VII.I Pré-requisitos para a inscrição:

Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM 

Ter concluído o 02 (dois) anos de estágio ou residência em endoscopia digestiva, e/ou ter título 

de especialista da SOBED (Sociedade Brasileira de EndoscopiaDigestiva)

Ter o Currículo Lattes cadastrado na plataforma CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimen

Cientifico e Tecnológico.   

Pagar valor de 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) referente a taxa de inscrição processo 

seletivo para ISCMSP. 

A inscrição deverá acontecer pelo link: 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

coreme@santacasasp.org.br. 

 

Período de inscrição de 01 de dezembro até 23 de dezembro de 2021.  

IX.VII.II Confirmação da inscrição:

 

3.1. A confirmação da inscrição deverá será feita por e

(cfbeus.cfbeus@gmail.com).  

Deverá ser enviado para e-mail (

• Ficha de inscrição 

• Comprovante pagamento de inscrição 

• Link do Currículo Lattes cadastrado na plataforma CNPQ (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  
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se médicos formados em todo o Território Nacional, por Faculdades oficiais 

 

requisitos para a inscrição: 

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

Ter concluído o 02 (dois) anos de estágio ou residência em endoscopia digestiva, e/ou ter título 

de especialista da SOBED (Sociedade Brasileira de EndoscopiaDigestiva) 

Ter o Currículo Lattes cadastrado na plataforma CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimen

Pagar valor de 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) referente a taxa de inscrição processo 

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

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

Período de inscrição de 01 de dezembro até 23 de dezembro de 2021.   

ção da inscrição: 

3.1. A confirmação da inscrição deverá será feita por e-

mail (cfbeus.cfbeus@gmail.com):  

Comprovante pagamento de inscrição  

Link do Currículo Lattes cadastrado na plataforma CNPQ (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico.   

 

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

Ter concluído o 02 (dois) anos de estágio ou residência em endoscopia digestiva, e/ou ter título 

Ter o Currículo Lattes cadastrado na plataforma CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Pagar valor de 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) referente a taxa de inscrição processo 

m9CLPZSX6nHE7 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

-mail do CFBEUS 

Link do Currículo Lattes cadastrado na plataforma CNPQ (Conselho Nacional de 
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O candidato deverá receber um e

acima com maiores informações. 

 

IX.VII.III Orientações Gerais para Prova entrevista com análise curricular:

O candidato deverá comparecer ao local indicado, pelo menos 15 minutos antes do horário 

marcado para início da prova, portando ca

Somente será admitido na sala de prova o candidato que estiver munido do original da Cédula 

Oficial de Identidade ou de original da Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe.

Durante a prova não será admitida qualq

candidatos. Também não serão admitidos: utilização de livros, manuais, impressos, anotações 

escritas, anotações eletrônicas, telefone celular, “tablet”, e relógios eletrônicos.

Prova, Entrevista com Análise C

 

IX.VII.IVProva: 

- 13 de janeiro de 2022 (5ª Feira) às 9h00. Local: Edifício Conde de Lara, 4º andar na Santa Casa 

de São Paulo. 

o  Prova da especialidade inclui temas de gastroenterologia

geral e temas específicos de ecoendoscopia.

o A nota mínima para aprovação é de 7,0. Os candidatos que não forem aprovados na prova 

não realizarão a entrevista. 

o A lista de aprovados será divulgada até 16/01/2022 através do 

Entrevista: 

 

- 20 de janeiro de 2022 (5ª Feira) às 9h00. Local: Edifício Conde de Lara, 4º andar na Santa Casa 

de São Paulo. 
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O candidato deverá receber um e-mail de confirmação após o envio e ch

acima com maiores informações.  

I Orientações Gerais para Prova entrevista com análise curricular: 

O candidato deverá comparecer ao local indicado, pelo menos 15 minutos antes do horário 

marcado para início da prova, portando caneta esferográfica azul ou preta; 

Somente será admitido na sala de prova o candidato que estiver munido do original da Cédula 

Oficial de Identidade ou de original da Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe.

Durante a prova não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos. Também não serão admitidos: utilização de livros, manuais, impressos, anotações 

escritas, anotações eletrônicas, telefone celular, “tablet”, e relógios eletrônicos.

Prova, Entrevista com Análise Curricular: 

13 de janeiro de 2022 (5ª Feira) às 9h00. Local: Edifício Conde de Lara, 4º andar na Santa Casa 

Prova da especialidade inclui temas de gastroenterologia (Clínica e cirúrgica), endoscopia 

geral e temas específicos de ecoendoscopia. 

A nota mínima para aprovação é de 7,0. Os candidatos que não forem aprovados na prova 

A lista de aprovados será divulgada até 16/01/2022 através do email de cadastro.

20 de janeiro de 2022 (5ª Feira) às 9h00. Local: Edifício Conde de Lara, 4º andar na Santa Casa 

 

mail de confirmação após o envio e checagem dos itens 

 

O candidato deverá comparecer ao local indicado, pelo menos 15 minutos antes do horário  

 

Somente será admitido na sala de prova o candidato que estiver munido do original da Cédula 

Oficial de Identidade ou de original da Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe. 

uer espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos. Também não serão admitidos: utilização de livros, manuais, impressos, anotações 

escritas, anotações eletrônicas, telefone celular, “tablet”, e relógios eletrônicos. 

13 de janeiro de 2022 (5ª Feira) às 9h00. Local: Edifício Conde de Lara, 4º andar na Santa Casa 

(Clínica e cirúrgica), endoscopia 

A nota mínima para aprovação é de 7,0. Os candidatos que não forem aprovados na prova 

email de cadastro. 

20 de janeiro de 2022 (5ª Feira) às 9h00. Local: Edifício Conde de Lara, 4º andar na Santa Casa 
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o Entrevista com Análise Curricular Lattes (apresentar currículo Lattes no momento da 

entrevista). 

 

IX.VII.V Resultado 

 

O resultado será divulgado dia 24 de janeiro de 2022, por e

eletrônico do candidato informado na Ficha de Inscrição e pelo site: 

 

O prazo para validação do interesse da vaga será até 26 de janeiro de 2022.

 

IX.VII.VI Matrícula 

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

Paulo. 

5.1. Para ex-aluno da Santa Casa:

 

- CRM (Xerox); 

- RG (Xerox); 

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

entregue no serviço de endoscopia)

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

 

- Comprovante do pagamento da matricula

Obs.: O pagamento deverá ser feito através de depósito no valor de R$ 2.980,00 (dois mil 

novecentos e oitenta reais) nos seguintes dados abaixo: 

INSTITUTO DE PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

62.779.145/0041-87, Banco Bradesco (
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Entrevista com Análise Curricular Lattes (apresentar currículo Lattes no momento da 

O resultado será divulgado dia 24 de janeiro de 2022, por e-mail do CFBEUS para endereço 

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

do interesse da vaga será até 26 de janeiro de 2022.

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

aluno da Santa Casa: 

l) (duas fotos deverão ser entregues para a COREME e uma deverá ser 

entregue no serviço de endoscopia) 

Ficha de Solicitação do Curso de Aperfeiçoamento preenchida e assinada pelas chefias;

Comprovante do pagamento da matricula 

Obs.: O pagamento deverá ser feito através de depósito no valor de R$ 2.980,00 (dois mil 

novecentos e oitenta reais) nos seguintes dados abaixo:  

INSTITUTO DE PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (IPITEC), CNPJ/MF sob n° 

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

 

Entrevista com Análise Curricular Lattes (apresentar currículo Lattes no momento da 

mail do CFBEUS para endereço 

www.santacasasp.org.br . 

do interesse da vaga será até 26 de janeiro de 2022. 

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

l) (duas fotos deverão ser entregues para a COREME e uma deverá ser 

Ficha de Solicitação do Curso de Aperfeiçoamento preenchida e assinada pelas chefias; 

Obs.: O pagamento deverá ser feito através de depósito no valor de R$ 2.980,00 (dois mil 

(IPITEC), CNPJ/MF sob n° 

0093, Conta Corrente: 14788-5, com  
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validação do comprovante de DEPÓSITO junto ao Caixa Central da ISCMSP 

Lanchonete Intervalo), localizado dentro da Ins'tuição e o candidato deve comparecer na 

COREME para a assinatura do livro de Matrículas

5.2. Para Médicos de Outras Instituições: 

- RG (Xerox); 

- CPF (Xerox); 

- CRM (Xerox); 

- Comprovante de Endereço atual (Xerox);

- Certificado da Faculdade de Medicina (Xerox autenticada);

- Certificado da Residência ou Especialização

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

entregue no serviço de endoscopia)

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

- Comprovante do Pagamento da Matricula

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

reais) nos seguintes dados abaixo: 

INSTITUTO DE PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

62.779.145/0041-87, Banco Brade

validação do comprovante de DEPÓSITO junto ao Caixa Central da ISCMSP 

Lanchonete  

Intervalo), localizado dentro da Ins'tuição e o candidato deve comparecer na COREME para a 

assinatura do livro de Matrículas

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

 

A matrícula deverá ser realizada na COREME 

conforme Item V. 
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validação do comprovante de DEPÓSITO junto ao Caixa Central da ISCMSP 

localizado dentro da Ins'tuição e o candidato deve comparecer na 

livro de Matrículas.  

5.2. Para Médicos de Outras Instituições:  

Comprovante de Endereço atual (Xerox); 

Certificado da Faculdade de Medicina (Xerox autenticada); 

Certificado da Residência ou Especialização (Xerox autenticada); 

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

entregue no serviço de endoscopia) 

Ficha de Solicitação do Curso de Aperfeiçoamento preenchida e assinada pelas chefias.

mento da Matricula 

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

reais) nos seguintes dados abaixo:  

INSTITUTO DE PESQUISAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (IPITEC), CNPJ/MF sob n° 

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

validação do comprovante de DEPÓSITO junto ao Caixa Central da ISCMSP 

localizado dentro da Ins'tuição e o candidato deve comparecer na COREME para a 

a do livro de Matrículas.  

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

everá ser realizada na COREME – ISCMSP, nos dias 2, 3 e 4/02

 

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

localizado dentro da Ins'tuição e o candidato deve comparecer na 

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

Ficha de Solicitação do Curso de Aperfeiçoamento preenchida e assinada pelas chefias. 

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

(IPITEC), CNPJ/MF sob n° 

Conta Corrente: 14788-5, com 

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

localizado dentro da Ins'tuição e o candidato deve comparecer na COREME para a 

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

02/2022, das 8 às 12h, 



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.VIII ECOCARDIOGRAFIA 

O Serviço de Radiologia e Diagnostico por Imagem da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo - ISCMSP, Localizada à Rua Dr. Cesário Mota Junior, 112 
– SP 
mail:ivanete.araujo@santacasasp.org.br
abertas as inscrições para a realização do Concurso de Seleção dos Candidatos a 03 vagas do 
Curso de Aperfeiçoamento em Ecocardiografiade 2022.
 

Início do Curso: 03 de março de 2022

Duração do curso: 02 anos 

Vagas: 03 (três) 

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

ou Reconhecidas.  

 

IX.VIII.I Pré-requisitos para a inscrição: 

Cardiologistas ou Cardiologistas Pediátricos com 2 anos de Especialização ou Residência 
comprovada em Cardiologia Adulto ou Cardiologia Pediátrica.
 
Pagar valor de 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) referente à taxa de 

seletivo para ISCMSP. 

A inscrição deverá acontecer pelo link: 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

coreme@santacasasp.org.br. 

Período de inscrição de 13/12/2021 a 28/01/2022.  

IX.VIII.II Orientações Gerais para Prova entrevista com análise curricular:

O candidato deverá comparecer ao local indicado, pelo menos 15 m

marcado para início da prova, portando caneta esferográfica azul ou preta;

Somente será admitido na sala de prova o candidato que estiver munido do original da Cédula 

Oficial de Identidade ou de original da Carteira Expedida por Ór
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O Serviço de Radiologia e Diagnostico por Imagem da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
ISCMSP, Localizada à Rua Dr. Cesário Mota Junior, 112 – Vila Buarque 

– Fone: 2176-7236 e
ivanete.araujo@santacasasp.org.brtalyta.santos@santacasasp.org.br, faz saber que estão 

abertas as inscrições para a realização do Concurso de Seleção dos Candidatos a 03 vagas do 
de Aperfeiçoamento em Ecocardiografiade 2022. 

Início do Curso: 03 de março de 2022 

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

uisitos para a inscrição:   

Cardiologistas ou Cardiologistas Pediátricos com 2 anos de Especialização ou Residência 
comprovada em Cardiologia Adulto ou Cardiologia Pediátrica. 

Pagar valor de 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) referente à taxa de 

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

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

Período de inscrição de 13/12/2021 a 28/01/2022.   

I Orientações Gerais para Prova entrevista com análise curricular: 

O candidato deverá comparecer ao local indicado, pelo menos 15 minutos antes do horário 

marcado para início da prova, portando caneta esferográfica azul ou preta; 

Somente será admitido na sala de prova o candidato que estiver munido do original da Cédula 

Oficial de Identidade ou de original da Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe.

 

O Serviço de Radiologia e Diagnostico por Imagem da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
Vila Buarque - São Paulo 

7236 e-
, faz saber que estão 

abertas as inscrições para a realização do Concurso de Seleção dos Candidatos a 03 vagas do 

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

Cardiologistas ou Cardiologistas Pediátricos com 2 anos de Especialização ou Residência 

Pagar valor de 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) referente à taxa de inscrição processo 

https://forms.gle/SJmPm9CLPZSX6nHE7 

O comprovante de depósito ou transferência identificada deverá ser enviado para 

 

inutos antes do horário  

 

Somente será admitido na sala de prova o candidato que estiver munido do original da Cédula 

gão ou Conselho de Classe. 
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Durante a prova não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos. Também não serão admitidos: utilização de livros, manuais, impressos, anotações 

escritas, anotações eletrônicas, telefone celular,

Prova, Entrevista com Análise Curricular:

IX.VIII.III Prova: 

15 de fevereiro de 2022 (3ª Feira) às 07h30 
Santa Casa de São Paulo. 
 
Duração: 2 horas (120 minutos)
 
1ª fase: Prova teórica(peso 2) 
 
2ª fase:  Entrevista (peso 1) Análise de currículo(peso 1)
 
Conteúdo da Prova: Trinta (30) questões de múltipla escolha e dissertativas
 
Bibliografia: Braunwald Tratado de Doenças Cardiovasculares 9ª Edição Diretrizes SBC 
publicadas até outubro 2021 Ecocardiografia e Imagem Cardiovascular DIC / SBC 
 
Observações importantes: Comparecer 30 minutos antes do início da prova munido de lápis, 
caneta e borracha.  
Obrigatória a apresentação do RG original e do comprovante de inscrição
Proibido utilizar equipamentos eletrônicos durante avaliação
Não serão permitidos o uso de papéis para rascunho.
Não haverá revisão de prova 
No término da prova, é obrigatória a devolução d
 
 
 
 
 
IX.VIII.IV Resultados:   
 
Publicação do Resultado: Dia 18/02/2022, a partir das 10h00
com Sra. Ivanete / Talyta 
Convocação via telefone  
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Durante a prova não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos. Também não serão admitidos: utilização de livros, manuais, impressos, anotações 

escritas, anotações eletrônicas, telefone celular, “tablet”, e relógios eletrônicos.

Prova, Entrevista com Análise Curricular: 

15 de fevereiro de 2022 (3ª Feira) às 07h30 - Local: Anfiteatro da Radiologia (1º andar) 

2 horas (120 minutos) 

 

Entrevista (peso 1) Análise de currículo(peso 1) 

Trinta (30) questões de múltipla escolha e dissertativas

Tratado de Doenças Cardiovasculares 9ª Edição Diretrizes SBC 
publicadas até outubro 2021 Ecocardiografia e Imagem Cardiovascular DIC / SBC 

Comparecer 30 minutos antes do início da prova munido de lápis, 

atória a apresentação do RG original e do comprovante de inscrição 
Proibido utilizar equipamentos eletrônicos durante avaliação 
Não serão permitidos o uso de papéis para rascunho. 

No término da prova, é obrigatória a devolução do caderno de questões 

Publicação do Resultado: Dia 18/02/2022, a partir das 10h00 Secretaria Radiologia

 

Durante a prova não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos. Também não serão admitidos: utilização de livros, manuais, impressos, anotações 

“tablet”, e relógios eletrônicos. 

Anfiteatro da Radiologia (1º andar) –  na 

Trinta (30) questões de múltipla escolha e dissertativas 

Tratado de Doenças Cardiovasculares 9ª Edição Diretrizes SBC 
publicadas até outubro 2021 Ecocardiografia e Imagem Cardiovascular DIC / SBC  

Comparecer 30 minutos antes do início da prova munido de lápis, 

Secretaria Radiologia– 1º andar – 
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IX.VIII.V  Matrícula:  
A Matrícula será efetuada mediante preenchimento da
padronizada pela COREME, esta deverá ser requisitada após divulgação do resultado pelo 
candidato selecionado na secretaria do Raio X 1 º andar com as secretárias Sra. Ivanete / Talyta
Data da Matrícula: 18/02/2022
 
Obs: caso no período de matrícula o candidato estiver impossibilitado de efetuá
realizar através de Procuração específica;
do Livro de Matrículas na COREME, o que ocorrerá após 
Pagamento da Taxa de Matrícula
 
A matrícula deverá ser realizada na COREME 
conforme Item V. 
 

São Paulo, 01 de dezembro de 2021.

_____________________________

Dr. Rogério Pecchini 

Diretor Executivo da ISCMSP 

______________________________

Dr. Diego Figueira Falcochio 

Coordenador-Geral da COREME
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mediante preenchimento da Ficha de Solicitação de Curso 
padronizada pela COREME, esta deverá ser requisitada após divulgação do resultado pelo 
candidato selecionado na secretaria do Raio X 1 º andar com as secretárias Sra. Ivanete / Talyta

18/02/2022 

Obs: caso no período de matrícula o candidato estiver impossibilitado de efetuá
realizar através de Procuração específica; a matrícula somente será efetivada após a assinatura 

Matrículas na COREME, o que ocorrerá após a entrega da Solicitação de Matrícula e 
Pagamento da Taxa de Matrícula 

everá ser realizada na COREME – ISCMSP, no dia18/02/2022 

São Paulo, 01 de dezembro de 2021. 

_____________________________ 

______________________________ 

Geral da COREME 

 

Ficha de Solicitação de Curso 
padronizada pela COREME, esta deverá ser requisitada após divulgação do resultado pelo 
candidato selecionado na secretaria do Raio X 1 º andar com as secretárias Sra. Ivanete / Talyta 

Obs: caso no período de matrícula o candidato estiver impossibilitado de efetuá-la, poderá 
matrícula somente será efetivada após a assinatura 

a entrega da Solicitação de Matrícula e 

18/02/2022 das 08 às 12h, 


