Edital - abertura de inscrições para os Programas de Residência Médica
A Escola de Cancerologia Celestino Bourroul, torna público por meio deste Edital, que no período abaixo
citado, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo dos Programas de Residência
Médica nas seguintes áreas:

Citopatologia e Transplante de Medula Ossea

1. Das características do programa

Especialidade

Duração

Pré-Requisito

Vagas

Citopatologia

1 ano

Residência Médica em Patologia (3
anos), reconhecidas pela CNRM/MEC.

2

Transplante de
Medula Óssea

1 ano

Residência Médica em Hematologia e
Hemoterapia (2 anos) reconhecidas pela
CNRM/MEC.

2

A Residência Médica terá duração de 1 ano A carga horária do programa será de 2.880 horas,
distribuídas em 60 horas semanais (teórica e prática).

2. Das inscrições
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, sobre as quais não se poderá alegar qualquer espécie de
desconhecimento. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas uma das
áreasconforme consta na abertura do Edital. A taxa de inscrição uma vez paga pelo candidato,
não será restituída em hipótese alguma.
As inscrições serão recebidas no período de 21/08/17 a 13/10/17 das 08h00 às 15h00, na
Secretaria da Escola de Cancerologia localizada junto a Pós-Graduação no 2º. subsolo - na Rua
Prof. Antonio Prudente, 211 - Estação São Joaquim ou Vergueiro do Metrô. Exceto no horário de
almoço: 12h00 às 13h00, e aos sábados, domingos e feriados.
Para realização da inscrição deverá apresentar a seguinte documentação:

Candidatos para área de Citopatologia:

 Currículo lattes (não deverá ser encadernado)
 Cópias simples dos seguintes documentos: RG, CPF e CRM*.
 Cópia simples do Diploma da Residência Médica em Patologia reconhecida pelo MEC
(Candidatos que já concluíram a Residência)

 Declaração original da Residência Médica com o número do Parecer MEC (Candidatos que
estejam no último ano do programa)

Candidatos para área de Transplante de Medula Óssea:

 Currículo lattes (não deverá ser encadernado),
 Cópias simples: RG, CPF e CRM*.

 Cópia simples: Diploma da Residência Médica em Hematologia e Hemoterapia reconhecida
pelo MEC (Candidatos que já concluíram a Residência)

 Declaração da Residência Médica com o numero do parecer MEC (Candidatos que estejam
no último ano do programa)

Serão aprovados apenas os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0 (sete) no
processo seletivo, dentro do número de vagas de cada programa.
*O candidato que não for de São Paulo, poderá se inscrever com o CRM da cidade origem, caso
seja aprovado no processo seletivo deverá solicitar transferência para o CRM de SP.
As inscrições deverão ser feitas mediante o correto preenchimento da ficha de
inscriçãodisponível no site do A.C.Camargo Cancer Center (www.accamargo.org.br >
Pesquisadores e Alunos > Residência Médica e Aperfeiçoamento Profissional > Editais
Residência Médica) e o pagamento da taxa, no valor de R$ 265,00 (Duzentos e Sessenta Cinco
Reais), por meio de depósito bancário (Banco: Itaú - Agência: 0057 C/C: 01465-6), o
comprovante original do depósito deverá ser entregue no ato da inscrição. O depósito deverá
ser identificado com o número do CPF do candidato.
As inscrições realizadas por correio deverão atender os requisitos do prazo de inscrições sendo
que o comprovante original do depósito deverá ser encaminhado junto com a documentação
solicitada. Só serão aceitas as inscrições com data de postagem no máximo até o término
das inscrições.

3. Da seleção
A seleção constará de:
Para os candidatos de Residência Médica em Citopatologia:

 Prova escrita e prática, análise de currículo e entrevista.

Para os candidatos de Residência Médica em Transplante de Medula Óssea

 20 (vinte) questões de múltiplas escolhas e 04 (quatro) questões dissertativas em TMO peso: 2

 Entrevista e análise de Currículo - peso: 1

4. Data e local da prova escrita/entrevista

Para os candidatos das áreas profissionais: Citopatologia:

 Data da prova: 23/10/17 (segunda-feira) - Horário: 9h00
 Local: Biblioteca do A.C.Camargo (Fundos do A.C.Camargo Cancer Center). Entrada pela
Rua Tamandaré, 764 - Liberdade.

Para os candidatos das áreas profissionais: Transplante de Medula Óssea:

 Data da prova: 25/10/17 (4ª. Feira) - Horário: 09h00
 Local: Auditório Senador José Ermírio de Morais (Fundos do A.C.Camargo Cancer Center).
Entrada pela Rua Tamandaré, 764 - Liberdade.

A entrevista será realizada com todos os candidatos ao término da prova escrita.

5. Resultado final
O resultado final: entrevista, análise do currículo e a classificação dos candidatos no Processo
Seletivo serão divulgadas no site do A.C.Camargo Cancer Center (www.accamargo.org.br >
Pesquisadores e Alunos > Residência Médica e Aperfeiçoamento Profissional >Alunos
Aprovados) no dia: 10/11/2017 (sexta-feira). Não será divulgado resultado por telefone.

6. Da matrícula
A matrícula será realizada nos dias 08 e 09/01/18 (segunda e terça-feiras) das 09h00 às
15h00, na Secretaria da Escola de Cancerologia - Rua Prof. Antonio Prudente, 211, Liberdade.
O não comparecimento do candidato no dia previsto para a realização da matrícula caracterizará
a sua desistência do processo seletivo, ficando a instituição autorizada para proceder com nova
convocação.
Os candidatos aprovados deverão entregar a seguinte documentação para matrícula, todos os
documentos deverão ser cópias simples:

 Inscrição do trabalhador PIS ou PASEP;
 Uma foto 3x4;
 Cartão Nacional de Saúde - SUS.

Bolsa da instituição: Os candidatos aprovados receberão bolsas de estudos financiadas pela
Fundação Antonio Prudente - A.C.Camargo Cancer Center, conforme valor bruto determinado
pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC - R$ 3.330,43 (Três mil trezentos
e trinta reais e quarenta e três centavos) por mês. O bolsista será orientado a efetuar abertura
de conta corrente no Banco Itaú (Agência A.C.Camargo), a fim de receber o valor da bolsa de
estudos.
CERTIFICADO: Será emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM do MEC.
O início do Programa de Residência Médica será 01/03/18 (quinta-feira).

7. Equipe responsável

Coordenadores

Área

Dr. Samuel Aguiar Jr

Residência Médica

Dr. Felipe D'Almeida Costa

Citopatologia

Dr. Garles Miller Matias Vieira

Transplante de Medula Óssea

