
SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO - SCMRP  

SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA - ANO DE 2021 

 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DA BONIFICAÇÃO 

 
A Sociedade Beneficente Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto - SCMRP, no uso das atribuições estatutárias e regimentais, DIVULGA aos 

candidatos inscritos na Residência Médica, a análise de recurso contra o resultado da solicitação da bonificação, conforme segue: 

 

1. Pelo PROVAB - Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica: 
 

Recurso Nome do Candidato Inscrição Opção Resultado Parecer 

87308 JOSE AMELIO ARANTES MACHADO 85350664 Otorrinolaringologia – Acesso Direto Indeferido 

Prezado José Amélio: 
 
Certamente, o seu treinamento e curso são de grande valor 
para sua formação, entretanto, não podem ser bonificados. 
A resolução número 2, de 27 de agosto de 2015, promulgada 
pela Secretaria de Educação Superior, Comissão Nacional de 
Residência Médica (MEC), definiu no seu artigo oitavo e 
nono, que são considerados programas de aperfeiçoamento 
na atenção básica: o Programa de valorização da Atenção 
básica (PROVAB) e os Programas de Residência médica em 
Medicina Geral de Família e comunidade e apenas os dois 
são qualificáveis para bonificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Pelo O Brasil Conta Comigo: 
 

Recurso Nome do Candidato Inscrição Opção Resultado Parecer 

87572 CAROLINE DUTRA ZIMINIANI 85296430 Oftalmologia – Acesso Direto Indeferido 

Prezada Caroline: 
Na legislação sobre a bonificação desse programa constam 
duas fases: a de capacitação, cuja certificação V S.a 
apresentou, e a de atuação em forma de estágio, que não foi 
apresentado. Nesse caso, conforme já havíamos descrito 
acima, apenas a capacitação não poderá ser qualificada para 
bonificação.  

87624 HASSAN FOUAD EL SAFADI 85439193 
Obstetrícia e Ginecologia – Acesso 
Direto 

Indeferido 

Para ciência do candidato, não existe mais nenhum 
candidato que ainda não tenha terminado o PROVAB, já que 
o programa foi extinto. Apenas serão aceitos os que 
participaram por algum período ainda e depois não mais.  
Novamente, temos absoluta certeza que toda a participação 
no enfrentamento à pandemia é de alto valor, tanto ético, 
quanto técnico. Entretanto, para qualificação do aluno para 
a bonificação, a orientação do MS é que o mesmo apresente 
o certificado, registrado no órgão. Não sendo assim, não é 
possível qualificar.  

87253 
ISABELLA GONCALVES CARNEIRO 
SPERA DE ANDRADE 

85243728 
Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica 
– Acesso Direto 

Indeferido 

Infelizmente, a documentação anexada não pode ser 
avaliada, de acordo com a legislação, para bonificação. O 
edital é bastante claro sobre a impossibilidade de anexar 
documentos fora do prazo pois deveria ser aberto para 
todos os candidatos e inviabilizaria o cumprimento dos 
prazos do concurso. 

87264 JULIA MARANGONI RODRIGUES 85249505 Pediatria – Acesso Direto Indeferido 

Prezada Júlia: 
A legislação é clara sobre a necessidade de envio do 
documento oficial do MS, com QR code para verificação. 
Infelizmente, o prazo para envio de documentos está 
encerrado e a abertura agora inviabilizaria o cumprimento 
dos prazos oficiais do concurso. 



87632 OTAVIO RODRIGUES DE MATOS NETO 85445207 
Ortopedia e Traumatologia – Acesso 
Direto 

Indeferido 

Lamentamos imensamente, mas infelizmente o certificado 
emitido apenas caracteriza a realização do curso de 
capacitação e não confirma a realização do estágio, seguindo 
as normas da lei 492 do MS. Dessa forma, mesmo que se 
considere a argumentação do candidato, não podemos 
qualificar para a bonificação sem a apresentação do 
documento correto.  

87600 RAQUEL MOURA ROGENSKI 85396303 Neurocirurgia – Acesso Direto Indeferido 

Para ciência da candidata, não existe mais nenhum 
candidato que ainda não tenha terminado o PROVAB, já que 
o programa foi extinto. Apenas serão aceitos os que 
participaram por algum período ainda.  
Novamente, temos absoluta certeza que toda a participação 
no enfrentamento à pandemia é de alto valor, tanto ético, 
quanto técnico. Entretanto, para qualificação do aluno para 
a bonificação, a orientação do MS é que o mesmo apresente 
o certificado, registrado no órgão. Não sendo assim, não é 
possível qualificar.  

87237 
REBECCA RENATA LAPENDA DO 
MONTE 

84926422 Anestesiologia – Acesso Direto Indeferido 

Prezada Rebecca: 
Há alguns pontos a serem analisados: 
- a data para inclusão de documentos para a bonificação fica 
bem clara no capítulo V, item 5.5 e foi seguida por 80 
candidatos. 
- Por fim, fica bem claro no edital a impossibilidade de 
anexar novos documentos, já que teria que ser aberto para 
todos os candidatos e inviabilizaria o cumprimento dos 
prazos para realização do concurso               

87221 RODRIGO MIRANDA RAMOS BORGES 85224634 
Ortopedia e Traumatologia – Acesso 
Direto 

Deferido 
Houve um erro na leitura do documento. Pedimos desculpas 
pelo ocorrido. Será deferido o pedido. 

87523 VINICIUS DENEPOTTI NOGUEIRA 85390682 Otorrinolaringologia – Acesso Direto Indeferido 

Para ciência do candidato, não existe mais nenhum 
candidato que ainda não tenha terminado o PROVAB, já que 
o programa foi extinto.  
Novamente, temos absoluta certeza que toda a participação 
no enfrentamento à pandemia é de alto valor, tanto ético, 
quanto técnico. Entretanto, para qualificação do aluno para 
a bonificação, a orientação do MS é que o mesmo apresente 
o certificado, registrado no órgão. Não sendo assim, não é 
possível qualificar.  



87213 WEBERSON PAULO DA SILVA 85388785 Cirurgia Geral – Acesso Direto Deferido 

Prezado Weberson: 
Lamentamos o ocorrido. Imagino que no período de análise 
talvez seu certificado ainda não estivesse pronto. Na época 
enviei e-mail à SGTES e não constava seu nome entre os que 
já haviam terminado. Mas checamos novamente agora e foi 
possível verificar a autenticidade, estando deferido o 
recurso. 

 
 
 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 

Ribeirão Preto, 17 de dezembro de 2020. 

 


