SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO - SCMRP SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA ANO DE 2021
EDITAL DE MATRÍCULA
A Sociedade Beneficente Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto - SCMRP, no uso das atribuições estatutárias e regimentais, DIVULGA a
vigésima primeira chamada para matrícula nos programas de residência, em vagas remanescentes, de acordo com a listagem abaixo.
1. O candidato classificado na listagem a seguir deverá apresentar-se à secretaria da Coreme, no horário comercial, das 9 às 12 hs e das 13 às 17 hs, no
dia 15 de março.
1.1 Somente serão admitidos 4 candidatos por vez, para evitar aglomerações, devido à pandemia da Covid-19, na secretaria da Coreme. Todos os
candidatos deverão utilizar máscara facial cobrindo nariz e boca, e aplicar álcool gel com frequência, para limpeza das mãos. Os demais deverão
aguardar na área externa do hospital, recebendo uma senha da portaria e serão chamados assim que o candidato prévio, tenha terminado o
preenchimento dos documentos relativos à matrícula.
1.2 Os candidatos deverão trazer sua própria caneta para preenchimento dos documentos.
1.3 Os aprovados que não se apresentarem para matrícula, na data e período informados, perderão automaticamente as suas vagas, sendo chamados
os próximos candidatos classificados. No ato da matrícula, os residentes assinarão Termo de Compromisso, apresentarão documentos pessoais
descritos no EDITAL DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – ANO DE 2021, declarando-se cientes quanto às disposições constantes no
Regimento do Programa de Residência Médica da Sociedade Beneficente Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto e outras normativas
relativas ao funcionamento da COREME e do hospital.

21. Chamada

016 ‑ Urologia – Pré ‑ requisito em Área Cirúrgica Básica
Inscrição
83627928
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