
  Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo                                            

EDITAL - PROCESSO SELETIVO: Cursos de Pós Graduação Lato-Sensu em Coloproctologia e 

Cardiologia para Vagas Remanescentes - 2022 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – ISCMSP (Rua Dr. Cesário Motta Junior 
nº 112 – Vila Buarque – São Paulo – SP – telefone: (11) 2176-7000, ramal 7241, 7351, 7295 ou 
5260 - email: coreme@santacasasp.org.br, faz saber que estão abertas as inscrições para o 
processo seletivo visando o preenchimento de vagas remanescentes para os Cursos de Pós 
Graduação Lato-Sensu para 2022.  

Poderão inscrever-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, alterada pela Resolução CFM no 2.002/2012. Deverão estar inscritos no Cremesp 
(CRM definitivo). Sendo Pré-requisito de Residência ou Especialização em Clínica Médica para  
Cardiologia e Pré-requisito de Residência em Cirurgia Geral ou Área Cirúrgica Básica para 
Coloproctologia.  

Será admitida a interposição de recursos em face do presente Edital, em até 02 (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 – Vila 
Buarque – CEP: 01221- 010 – São Paulo/SP, no horário compreendido entre 09 horas e 14 horas.  

I - Inscrição:  

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

https://forms.gle/guRdqW1J7335eNks8 

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 tenha 
ocorrido a homologação do resultado final.  

A inscrição no processo seletivo configura o conhecimento e aceitação de todas as normas e 
instruções estabelecidas no presente Edital.  

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$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais) e deverá ser realizada por depósito ou 
transferência identificada para Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo para Banco 
Santander -  Agência: 3565 e Conta Corrente:  13.000.388-8 com CNPJ 62.779.145/0001-90.  

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

https://forms.gle/guRdqW1J7335eNks8


 

II – Curso:  

Cada Curso de Especialização Lato-Sensu descrito terá seu programa pedagógico e carga horária 
definidas pela Coreme juntamente com o Coordenador do curso. 

 

Cursos de Pós Graduação Lato-Sensu. 
 

Serviço de Coloproctologia do Departamento de Cirurgia da I.S.C.M.S.P. 

E 

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

 
A Coreme da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – ISCMSP – Rua Doutor Cesário 
Motta Júnior, 112 – Vila Buarque – São Paulo – SP – Fone: 2176-7295 – email: 
coreme@santacasasp.org.br faz saber que estão abertas as inscrições para a realização do 
Concurso de Seleção dos Candidatos às Vagas dos Cursos de Especialização Lato-Sensu em 
Coloproctologia e Cardiologia para 2022 (Vagas remanescentes) com período de inscrições de 
09/02/2022 à 14/02/2022. 
 
Inicio dos Cursos: 02/03/2022 
Término: 29/02/2024 
 
COLOPROCTOLOGIA: 
Dois anos de duração 
Até 60 horas semanais   
01 Uma vaga  
 
informações: coreme@santacasasp.org.br  
 
Prova com 20 questões em 15/02/2022 às 13:00 horas. 
Entrevista e Análise Curricular em 17/02/2022 às 09:00 horas. 
Rua Dr. Cesário Motta Jr. 112, Vila Buarque - São Paulo – SP - CEP 01221-020. 
 
CARDIOLOGIA: 
Dois anos de duração 
Até 60 horas semanais   
03 três vagas  
 
informações: coreme@santacasasp.org.br  
 
Prova com 20 questões em 18/02/2022 às 08:30 horas. 
Entrevista e Análise Curricular em 18/02/2022 às 10:00 horas. 
Rua Dr. Cesário Motta Jr. 112, Vila Buarque - São Paulo – SP - CEP 01221-020. 
 
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. 
 
Confirmação de inscrição:  
 

mailto:coreme@santacasasp.org.br
mailto:coreme@santacasasp.
mailto:coreme@santacasasp.


A confirmação da inscrição será feita para endereço eletrônico do candidato após o recebimento 
do comprovante bancário que o candidato deverá enviar ao email da Coreme. 
 
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 

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

 

Trazer impresso o Currículo no dia da Entrevista e Análise Curricular. O mesmo será devolvido ao 
final da entrevista.  
 
A seleção constará de 2 fases: Prova Objetiva, com peso 60% da nota e Entrevista e Analise 
Curricular, com 40% da nota.     
 
Resultados: 
 
O resultado da será divulgado em 21/02/2022 as 16:00 horas no Site: www.santacasasp.org.br. A 
nota mínima de aprovação é 5,0. 
 
Matrícula : 
 

 Para matrículas de novos médicos aprovados deverão comparecer na Coreme em 
23/02/2022 no horário das 08:00 às 13:00 horas sendo obrigatório os seguintes 
documentos: 

 Recibo de Pagamento de Matricula: R$ 420,00 reais  
 Cópia simples do RG (não pode ser CNH); 
 Cópia simples do CPF; 
 Cópia simples do CRM; 
 Cópia simples do comprovante de endereço; 
 Cópia autenticada do certificado de conclusão de Residência; 
 03 fotos 3x4  

 
 Em hipótese alguma poderá iniciar o curso, o médico que não estiver devidamente 

matriculado na Coreme. 

 Anuidade: 
 Fica estabelecida a anuidade de R$ 5.040,00 (Cinco mil e quarenta reais) durante a realização 

do Curso de Pós Graduação Lato Sensu para o Ano de 2022, com possível reajuste no ano de 
2023. Em caso de interrupção do Curso o valor investido não será restituído sob nenhuma 
hipótese. O pagamento da anuidade poderá ser realizado em até 12 parcelas de R$ 420,00 
reais, devendo ser realizado o pagamento até o dia 10 de cada mês. 

 

 
 
 


