
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES  

PROCESSO SELETIVO PARA ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA Nº 15/2022  

A Comissão de Especialização Médica da Sociedade Beneficente e Hospitalar Santa 

Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, no uso das atribuições estatutárias e 

regimentais, faz saber que, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para 

o preenchimento de vagas para Médicos em especialização nos Programas citados 

abaixo, nos quadros 1 e 2.  

Poderão se inscrever os médicos formados em todo o Território Nacional por 

faculdades oficiais ou reconhecidas, autorizadas pelo Ministério da Educação e 

Cultura - MEC, bem como os estrangeiros ou formados no exterior com diplomas 

revalidados no Brasil, conforme as Resoluções CFM nº 2.216/2018. O candidato deverá 

optar por apenas uma área/especialidade. A ausência em quaisquer das provas 

implicará na desclassificação automática. Sob hipótese alguma serão aceitas 

inscrições de médicos formados em cursos não autorizados pelo MEC.  

Em se tratando de médicos estrangeiros ou formados no exterior, aplicar-se-ão as 

disposições das Resoluções CFM nº 2.216/2018.  

 

Capítulo 1 – DOS PROGRAMAS 

1.1. Todos os programas que oferecem vagas nesse edital, tem reconhecimentos das 

respectivas sociedades, cumprindo todos os requisitos formalizados por elas.  

1.2 Exigir-se-á dos aprovados o cumprimento do regime de tempo integral, com direito 

a uma folga semanal e 30 dias de férias ao ano. A organização e aplicação da prova 

objetiva, análise e arguição curriculares serão de responsabilidade da comissão de 

especialização da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto.  

1.3 Para as vagas das especialidades que exigem pré-requisito em Clínica Médica, 

serão aceitos 2 anos de residência médica ou especialização em Instituição com 

reconhecimento pela sociedade da especialidade, ou seja, deverão apresentar 

declaração de conclusão de PRM credenciada pela CNRM ou especialização em 

centro credenciado pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica ou, ainda, título de 

especialista em clínica médica conferido pela AMB. 

 

QUADRO 1: Vagas de especialização para acesso direto 

ESPECIALIDADE  No. DE VAGAS Duração da 

especialização (anos) 

CLÍNICA MÉDICA 4 2 

ORTOPEDIA 2 3 

TERAPIA INTENSIVA 2 3 

 

QUADRO 2: Vagas de especialização que exigem pré-requisito em Clínica Médica.  

ESPECIALIDADE No. DE VAGAS Duração da 

especialização (anos) 

CARDIOLOGIA 4 2 

NEFROLOGIA  4 2 

 



Capítulo 2 – DAS INSCRIÇÕES 

2.1. O candidato, ao inscrever-se, declarará, sob as penas da lei, que concluiu o 

curso de graduação em Medicina, devidamente autorizado e reconhecido pelo 

Ministério da Educação – MEC, ou irá concluí-lo até a data de matrícula no 

Programa pretendido, ou obteve revalidação do seu diploma segundo as leis 

vigentes. 

       2.2. A inscrição deverá ser efetuada conforme cronograma previsto, constante 

no Anexo I, exclusivamente pela internet no site da Comissão de Residência Médica da 

Instituição (https://coremesantacasarp.com). Não será permitida inscrição em 

desacordo com o estabelecido neste Edital, estando as inscrições abertas no período 

de 20 de dezembro de 2021 a 05 de fevereiro de 2022. 

2.3 A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas 

e condições estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, 

sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de 

desconhecimento. 

  2.4. Para se inscrever, o candidato deverá atender a todos os requisitos exigidos 

neste Edital. 

2.5. Não será permitida, em hipótese alguma, troca do programa pretendido, 

após a efetivação da inscrição. O candidato que se inscrever para mais de um 

programa, será considerado ausente naquele em que não comparecer na prova 

objetiva, sendo eliminado deste certame no respectivo programa. 

 

2.6. Itens obrigatórios no preenchimento da ficha de inscrição - ficha no site 

http://www.coremesantacasarp.com 

1. Nome completo 

2. RG 

3. CPF 

4. Telefone de contato com DDD 

5. E-mail  

6. Especialidade Requerida 

7. Anexo de comprovante de pagamento 

8. Anexo de comprovante de condição especial 

2.7 Procedimentos para realizar a inscrição: 

a) acessar o site www.coreme@santacasarp.com.br; 

b) localizar, no site, o “link” correlato a este Processo Seletivo; 

https://coremesantacasarp.com/
http://www.coreme@santacasarp.com.br


c) ler, na íntegra, este Edital e preencher total e corretamente a ficha de 

inscrição; 

d) transmitir os dados da inscrição; 

e) imprimir o boleto bancário; 

f) efetuar o pagamento da taxa de inscrição. 

g) Anexar o comprovante de pagamento.  

2.8 O valor da taxa de inscrição será de R$ 200,00 (Duzentos reais) e deverá ser recolhida 

através de depósito bancário identificado na conta corrente em nome da SBH SANTA 

CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO, CNPJ 55989784/0001-14: 

BANCO: 104 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

ISPB 00360305 

AGÊNCIA: 01612 – CAMPOS ELÍSEOS 

CONTA: 300.003.306-0 

OPERAÇÃO 003 

2.8.1.O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado, em dinheiro ou em 

cheque, em qualquer agência bancária, até o próximo dia útil após o encerramento 

do período de inscrições. 

2.8.2. Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido ou efetuado pagamento em 

valor menor ao da correspondente taxa de inscrição, a inscrição do candidato 

será automaticamente cancelada. 

2.8.3. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a 

sua efetivação até 5 dias antes da data da prova.  

2.8.4. Em caso de evento que resulte em fechamento das agências bancárias, a 

taxa de inscrição deverá ser paga antecipadamente. 

2.8.5. O valor pago a título de taxa de inscrição não poderá ser transferido para 

terceiro, nem para outros certames, nem poderá ser devolvido, em caso de desistência.  

2.8.6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas 

informações prestadas na ficha de inscrição. 

2.8.7. O candidato deverá arcar, exclusivamente, com as consequências 

advindas da incorreção do seu cadastro, nos termos deste Edital, não podendo alegar 

qualquer espécie de desconhecimento. 

2.8.8. A Sociedade Beneficente e Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de 

Ribeirão Preto não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por 

motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem 

técnica que impossibilitem a transferência de dados.  

2.8.9. As informações prestadas pelo candidato são de sua inteira 

responsabilidade, podendo a Sociedade Beneficente e Hospitalar Santa Casa de 



Misericórdia de Ribeirão Preto utilizá-las em qualquer época no amparo de seus direitos, 

não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

2.9. O candidato que não atender aos procedimentos estabelecidos neste Edital ou que 

prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições e 

requisitos estabelecidos neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, 

anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja 

constatado posteriormente, sem prejuízo das ações criminais cabíveis. 

 

2.10. Ao efetivar a sua inscrição o candidato concorda com os termos que constam 

neste Edital e autoriza a divulgação de seus dados pessoais (nome, se for o caso, notas, 

resultados, classificações, dentre outros) em editais, comunicados e resultados relativos 

a este certame, tendo em vista que essas informações são necessárias ao cumprimento 

do princípio da publicidade dos atos do certame. Neste sentido, não caberão 

reclamações posteriores relativas à divulgação dos dados, ficando o candidato ciente 

de que as informações desta seleção possivelmente poderão ser encontradas na 

internet, por meio de mecanismos de busca. 

 

CAPÍTULO 3 – DA PROVA 

 

 3.1. Os candidatos que tiverem necessidade de cadeira adaptada por serem canhotos 

ou outra necessidade especial, devem anexar atestado médico comprovando a 

situação. Não será possível realizar prova com horário estendido ou para deficientes 

visuais neste certame, por restrições técnicas e do local de realização da prova.  

3.2.A prova objetiva tem data prevista para sua realização em 12/02/2022, com início à 

8:00 e término às 12:00, no período da manhã, devendo os candidatos apresentarem-

se ao local com 30 minutos antes do início do certame. 

3.2.1 A confirmação da data, horário e informação sobre o local e sala, para a 

realização da prova objetiva, deverá ser acompanhada pelo candidato por 

meio de Edital de Convocação a ser publicado oficialmente no site da 

COREME da Sociedade Beneficente e Hospitalar Santa Casa de Misericórdia 

de Ribeirão Preto – SCMRP www.coremesantacasarp.com, não podendo ser 

alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

3.2.2. Constatada eventual irregularidade na inscrição, incluindo o não 

pagamento da taxa de inscrição, a inclusão do candidato será 

automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente 

de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

3.2.3.O horário de início da prova objetiva será definido em cada sala de 

aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação. 

http://www.coremesantacasarp.com./


3.2.4. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação depois 

de transcorrido o tempo de meia hora de sua duração, levando consigo 

somente o material fornecido para conferência da prova objetiva realizada. 

3.2.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha 

de respostas e o caderno de questões. 

3.2.6.O candidato deverá observar, total e atentamente, os termos das 

instruções contidas no caderno de questões e na folha de respostas, não 

podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. Não haverá 

substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

3.2.7. A prova será composta de 50 questões de múltipla escolha para todas as 

especialidades; 

3.2.8. O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, 

com caneta de tinta preta, bem como, assinar no campo apropriado.  

3.2.8.1. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que 

legível, nem questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, 

mesmo que uma delas esteja correta. 

3.2.8.2. Para garantir a lisura do encerramento da prova, deverão 

permanecer em cada uma das salas de prova os 2 últimos candidatos, até que 

o último deles entregue sua prova. Esses candidatos deverão sair juntos da sala 

de prova. 

3.2.8.3. O gabarito oficial da prova objetiva está previsto para publicação 

oficial no site da COREME da Sociedade Beneficente e Hospitalar Santa Casa 

de Misericórdia de Ribeirão Preto – SCMRP www.coremesantacasarp.com, no 

final do dia da realização da prova.  

 

3.3. A prova será realizada no Centro Universitário Barão de Mauá, Rua: Ramos de 

Azevedo, 423 – Jd. Paulista – Rib. Preto/SP. 

3.4. O candidato não deverá comparecer ao local da prova se estiver com sintomas de 

COVID-19. 

3.5. Durante toda a realização da prova deverá fazer uso de máscara de proteção 

facial, com cobertura total de nariz e boca. Não será permitida a entrada, nem a 

permanência no local de prova, de candidato que estiver sem a máscara (Decreto 

Estadual nº 64.959, de 4 de maio de 2020). Deverá levar álcool em gel 70 para uso 

pessoal e máscaras para troca.  

3.6. O candidato deverá levar sua própria garrafa para acondicionar água, já que não 

será permitido beber água do bebedouro. 

3.7. Todos os candidatos inscritos serão convocados para a análise e arguição de 

currículo.  

http://www.coremesantacasarp.com./


   3.7.1. a etapa será realizada também, no dia 12/02/2022 no período da tarde, 

iniciando-se às 13:30.  

 3.8. Todos os materiais trazidos à prova e aparelhos eletrônicos deverão ser desligados 

e colocados em local definido pela coordenação da sala, exceto caneta azul ou 

preta e um lápis.  

 

 

Capítulo 4 – Dos resultados. 

 

4..1. O gabarito da prova objetiva será liberado em 12/02 no site da COREME, 

cabendo recurso até 14/02. No recurso o candidato deve justificar com argumentos e 

documentos a não aceitação da alternativa escolhida. A aceitação ou indeferimento 

do recurso será publicada em 15/02. 

4.2. O resultado da classificação da prova será liberado em 16/02, cabendo recurso 

até 17/02. 

4.3. A aceitação ou indeferimento do recurso será publicada juntamente com a 

classificação final em 19/02. 

4.3. Os candidatos classificados deverão se apresentar à secretaria da COREME para 

matrícula a partir de 21/02.  

4.3.1. As mesmas serão efetuadas na COREME da Sociedade Beneficente e 

Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto – SCMRP localizada na 

Avenida Saudade nº 456, bairro Campos Elíseos, Ribeirão Preto/SP, no período 

de 21 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2022, no horário de 8h00 às 12h e das 

14h às 16h, para a primeira chamada. 

4.3.2. Caso haja desistências as chamadas seguintes ocorrerão a cada 24 hs, a 

partir da publicação das listas.  

4.4. Os programas terão início em 03/03. 

4.5. Não existe qualquer pagamento de bolsa,  contrapartida financeira ou auxílio 

moradia para essa modalidade de treinamento.   

 

Capítulo 5 – Das disposições finais; 

5.1. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações 

de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo, 

que venham a ser feitas no site da COREME da Sociedade Beneficente e 

Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto – SCMRP 

www.coremesantacasarp.com na página deste Processo Seletivo, não sendo 

aceita a alegação de desconhecimento das normas deste Certame. 

5.2. Os itens do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 

http://www.coremesantacasarp.com./


respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser 

disponibilizado no site da COREME da Sociedade Beneficente e Hospitalar 

Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto – SCMRP 

www.coremesantacasarp.com, na página deste Processo Seletivo. 

 

Ribeirão Preto, 13 de dezembro de 2021 

 

 

Dr Augusto Marcussi Degiovani 

Coordenador da Comissão de Especialização 

 

 

Dra Lidia Alice Gomes M M Torres 

Coordenadora do Hospital de Ensino 

 

 

Anexo I – Cronograma dos eventos relacionados ao concurso para 

especialização da SCMRP. 

 

Data Evento 

20/12/21 – 05/02/22 Período de Inscrições 

07/02/22 Prazo final para efetivação do 

pagamento 

12/02/22 Prova objetiva 

Análise e Arguição de currículo 

12/02/22 após 17 hs Liberação do gabarito 

13/02/22 a 14/02/22 Recursos contra o gabarito 

15/02/22 Aceitação ou indeferimento do recurso 

contra o gabarito 

16/02/22 Classificação parcial 

17/02/22 Recurso contra a classificação parcial 

19/02/22 Aceitação ou indeferimento dos recursos 

contra a Classificação parcial 

Resultado final 

21/02/22 Início das matrículas 

A partir de 22/02/22  Chamadas subsequentes 

03/03/22 Início dos programas 

http://www.coremesantacasarp.com./


 

 

 

 

 

 

 


