
  

 

Curso de Aperfeiçoamento 

DO DEPTO DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA - 2023. 

 
 

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 ou 7351 – e-mail: 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 2023.  

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). Os pré-

requisitos para cada programa de Aperfeiçoamento estarão descritos a seguir.  

Demais Informações: Diretoria do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, de 2ª a 6ª feira, horário das 7h30min. às 

15h. - telefone: 2176-7000 ramal 5120 - e-mail: paulo.ayroza@santacasasp.org.br 

ou gislaine.almeida@santacasasp.org.br. 

 

1º) - Inscrição:  

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas exclusivamente via internet 

no endereço eletrônico: https://pose.santacasasp.org.br/ipitec_pos_graduacao no 

período de 14/11/2022 a 30/11/2022, mediante o preenchimento da ficha de 

inscrição e o pagamento da taxa de inscrição. 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 
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qualquer pretexto, inscrição condicional ou fora do prazo.  

 

A taxa de inscrição é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que deverá ser paga 

através do boleto. 

 

2º) – Cursos e Números de vagas: 

 

Curso de Aperfeiçoamento 2023 

 Setores Ano  Vagas 

Cirurgia Minimamente Invasiva 

1º 2 

2º 4 

3º 1 

  

Ginecologia  Endócrina e Climatério 1º 1 

Planejamento Familiar  1º 1 

  

Ginecologia Geral 1º 1 

  

Infertilidade e Reprodução Assistida 
1º 1 

2º  1 

  

Refinamento em Oncoplastia 3º  1 

      

Oncologia Pélvica 1º  2 

  

Patologia do Trato Genital Inferior  e Infecção 

1º  4 

2º 4 

3º 3 

  

Saúde Materno Fetal 

1º  4 

2º  4 

3º 4 

  

Sexologia 1º  1 

  

Uroginecologia 
1º 2 

2º  2 

 
 



  

 

 
3º) – Seleção:  Prova e Entrevista e Análise curricular  
 

1ª Fase – Prova (poderá ser escrita ou de alternativa) e 2º Fase Entrevista 

(ambos no mesmo dia):  

 08 de dezembro 2022 (quinta-feira) das 18h às 21h30min (Duração 

conta com prova e entrevista) 

 Local: Informaremos posteriormente 

(Apresentar CURRÍCULO no momento da entrevista)  

 

Para os candidatos do Setor de Patologia do Trato Genital Inferior  

1ª Fase – Prova (poderá ser escrita ou de alternativa) e 2º Fase Entrevista 

(ambos no mesmo dia)  

 08 de dezembro 2022 (quinta-feira) das 9h às 13h (Duração conta com 

prova e entrevista) 

 Local: Informaremos posteriormente 

(Apresentar CURRÍCULO no momento da entrevista)  

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

2021 e 2022 cuja aprovação dependerá de entrevista e analise curricular  

 

Orientações Gerais para Prova Prática Entrevista Curricular: 

 

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

antes do horário marcado para início das provas, caneta esferográfica azul 

ou preta, lápis preto nº2 e borracha; 

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

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

ou Conselho de Classe. 

 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 



  

 

 
   -requisito: 

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

 Residência Médica ou Especialização em Tocoginecologia;  

 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. 

 

 Informações: Diretoria do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, de 2ª a 6ª feira, horário das 

7h30min. às 15h. - telefone: 2176-7000 ramal 5120 - e-mail: 

paulo.ayroza@santacasasp.org.br ou gislaine.almeida@santacasasp.org.br. 

 

4º) Resultado:  

 O resultado da será divulgado em 09 de janeiro 2023 por e-mail da Diretoria 

do DOGI para endereço eletrônico do candidato informado na Ficha de 

Inscrição, e por meio do site: www.santacasasp.org.br  

 Os resultados NÃO serão divulgados por meio de contato telefônico.  

  A nota mínima de aprovação é 5,0. 

 

5º) – Matrícula:  

Deverá ser realizada na COREME – ISCMSP, nos dias 01, 02 e 03/02/2023, das 8h 

às 12h.  O valor de matrícula correspondente ao período anual é de R$ 2.980,00 

(dois mil novecentos e oitenta reais) que deverá ser pago através do boleto bancário 

gerado através do link https://pose.santacasasp.org.br/ipitec_pos_graduacao.  

Após a data mencionada, os aprovados não matriculados perderão 

automaticamente a vaga. A partir das 12h do dia 14/02/2023 terá início a 

convocação dos excedentes, com publicação no site, com data limite para 

preenchimento das vagas em 31/03/2023.  

Os candidatos devem acompanhar a chamada, pois terão que efetuar a matrícula 
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nos primeiros dois dias úteis subsequentes à convocação, das 8h às 12 h, na 

COREME.  

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 e-mail).  

 

6º) Documentos necessários para a Matrícula:  

 Para matrículas de novos médicos em cursos de aperfeiçoamentos são 

obrigatórios os seguintes documentos: 

 Boleto Pago: R$ 2.980,00 (cursos com duração de 01 ano)  

 (01) Cópia simples do RG (não pode ser CNH); 

 (01) Cópia simples do CPF; 

 (01) Cópia simples do CRM; 

 (01) Cópia simples do comprovante de endereço; 

 (01) Cópia autenticada do certificado de conclusão de Residência; 

 (03) fotos 3x4 (02 fotos COREME e 01 foto Diretoria do DOGI) 

 

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

devidamente matriculado na Coreme. 

 
 

 Para alunos do 2º e 3º ano em cursos de aperfeiçoamentos são 

obrigatórios as seguintes documentos: 

 Boleto Pago: R$ 2.980,00 (cursos com duração de 01 ano)  

 (01) Cópia simples do RG (não pode ser CNH); 

 (01) Cópia simples do comprovante de endereço caso o endereço tenha sido 

alterado; 

 (02) fotos 3x4 (01 foto COREME e 01 foto Diretoria do DOGI). 

 

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

devidamente matriculado na Coreme. 

 



  

 

 Ressaltamos que o sistema de cadastro não aceitará cadastrar matrículas 

em datas retroativas, sendo assim, as matrículas e rematrículas devem 

seguir as regras acima estabelecidas pelo Edital. 

 

 

 

          Prof. Dr. Paulo Ayroza Ribeiro                     Dr. Fabio Ohara 

Diretor do Dep. de Obstetrícia e Ginecologia.        Supervisor da Residência Médica  


