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ADENDO 
EDITAIS PUBLICADOS NO DOE EM 12 de setembro de 2019 

 

 

A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e sua Comissão 

de Residência Médica (COREME) comunicam que estarão abertas as inscrições 

para seleção dos candidatos ao preenchimento de vagas para Médicos 

Residentes junto aos Programas de Residência Médica, exclusivamente 

para ingresso em 2020. 

 

 

ONDE SE INCLUI: 
 

I - PROGRAMAS OFERECIDOS, SITUAÇÃO DO CREDENCIAMENTO, DURAÇÃO E NÚMERO DE 

VAGAS OFERECIDAS PREVISTAS.  

 
 

Códig

o 
Programas / Credenciamento Duração 

Vagas 

Previstas  

Forças 

Armadas 

(Retorno) 

149 Cirurgia Geral (credenciamento provisório) 3 anos  5  

116 
Medicina de Emergência (credenciamento 

provisório) 
3 anos 11* ** 

* Previsão de bolsas provenientes do Ministério da Saúde 

** Um retorno das Forças Armadas já considerado no edital publicado em 12/09/2019 

 
 

III – INSCRIÇÃO 

 
1. As inscrições serão realizadas, sob a responsabilidade da Tekyou Soluções 

apenas por via eletrônica (rede mundial de computadores), do dia 15 de 

outubro de 2019, a partir das 09 horas, ao dia 21 de outubro de 2019 até 

às 16 horas (horário de Brasília). 

 

2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de 

recolher o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os 

requisitos exigidos para o processo. 

 

3. Em cumprimento à legislação em vigor, no dia 08 de outubro de 2019, no 

horário das 9h00 às 13h00, impreterivelmente, a COREME receberá a pré-

inscrição, com pedido de redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em 

cumprimento à Lei Estadual nº 12.782 de 20/12/2007, dos candidatos que 

preencham o perfil estipulado pela mencionada Lei. No mesmo período a 

COREME receberá a pré-inscrição, com o pedido de isenção da taxa de 
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inscrição, dos candidatos que preencham os critérios estabelecidos, conforme 

descrito abaixo: 

4. O candidato deverá acessar o site  www.fm.usp.br - Processo 

Seletivo – 2020 ou www.tekyou.com.br, preencher, imprimir e assinar o 

devido formulário disponível para tal fim, que deverá ser entregue (via 

original e protocolo) pelo interessado ou terceiros (sem procuração) na 

FMUSP – Av. Dr. Arnaldo, 455 – Prédio do Instituto Oscar Freire – São 

Paulo/SP, bem como cópia legível com data recente dos documentos 

comprobatórios exigidos, a saber: 

 

4.1. No caso de solicitação de redução de 50%: 

- Formulário, disponível para tal fim, original devidamente preenchido, legível e 

assinado, conforme mencionado no item 4. 

 

Para comprovação da condição de estudante, anexar:  

 

a) cópia simples e legível da certidão ou declaração de matricula expedida 

por instituição de ensino pública ou privada, com data recente (a partir de 

agosto/2019) ou da data de validade vigente. 
 

ou  

b) cópia simples e legível da carteira de identidade estudantil ou 

documento similar, expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou 

por entidade de representação discente, com foto e data de validade vigente. 

O devido formulário e cópia legível da documentação pertinente deverão 

ser entregues em 2 vias, para efeito de protocolo. 

 

4.1.1. No caso de isenção da taxa de inscrição 

- Formulário, disponível para tal fim, original devidamente preenchido, legível e 

assinado, mencionado no item 4. 

 

Para comprovação do pedido de isenção:  

 

O candidato que apresentar UMA das seguintes condições relacionadas 

abaixo deverá anexar cópia legível de documento comprobatório:  

a) a taxa de inscrição for superior a 30% (trinta por cento) do 

vencimento/salário mensal do candidato, quando não tiver dependente; ou 

b) a taxa for superior a 20% (vinte por cento) do vencimento/salário mensal 

do candidato e o mesmo possuir até dois dependentes; ou 

c) a taxa for superior a 10% (dez por cento) do vencimento/salário mensal 

do candidato e o mesmo tiver mais de dois dependentes; ou 

d) o candidato declarar-se impossibilitado de arcar com o pagamento da 

taxa de inscrição e comprovar renda familiar mensal igual ou inferior a três 

salários mínimos ou renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos; 

ou 

e) inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico) de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, devendo 

indicar o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico; e  

f) comprovar ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto 

nº 6.135/2007  

g)  Em qualquer das situações acima descritas o candidato estará obrigado 

a comprovar que não custeou, com recursos próprios, curso preparatório para 

http://www.fm.usp.br/
http://www.tekyou.com.br/
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o processo seletivo para ingresso no programa de residência médica e, ainda, 

ser egresso de instituição de ensino superior pública ou ter sido beneficiário 

de bolsa de estudo oficial. 

O devido formulário e cópia legível da documentação pertinente deverão 

ser entregues em 2 vias, para efeito de protocolo. 

Não serão aceitos documentos enviados pelo Correio ou qualquer outra 

forma de encaminhamento.  

 

4.2. No caso de emprego de fraude pelo candidato beneficiado pela 

redução e isenção da taxa de inscrição, serão adotados os procedimentos 

indicados no art. 4º, da Lei 12.782, de 21/12/2007 e se confirmada a presença 

de ilícito, fica o candidato imediatamente excluído do processo seletivo, 

notificando-se o Ministério Público. 

 

4.3. Em 09/10/2019, o candidato deverá acessar o site www.fm.usp.br 

ou www.tekyou.com.br, para verificar se a sua solicitação de redução de 50% 

do valor da taxa de inscrição ou isenção foi deferida. 

 

4.4. Em 10/10/2019, os eventuais recursos deverão ser entregues, pelo 

interessado ou terceiros, na COREME, à Av. Dr. Arnaldo, 455 – Prédio do 

Instituto Oscar Freire – São Paulo/SP no horário das 9h00 às 13h00, não sendo 

permitido corrigir, substituir ou entregar nova documentação.  

 

4.5. Em 11/10/2019, o candidato deverá acessar o mesmo site, para 

verificar se seu recurso foi deferido.  

 

5. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site www.fm.usp.br ou 

www.tekyou.com.br, durante o período das inscrições – 15 de outubro de 

2019, a partir das 09 horas ao dia 21 de outubro de 2019 até às 16 horas 

(horário de Brasília), por meio do link ao processo seletivo para Residência 

Médica 2020 e efetuar sua inscrição, conforme procedimentos a seguir: 

 
IV – PROVAS 

 
2ª FASE: ANÁLISE E ARGUIÇÃO DE CURRICULUM VITAE  

 

CIRURGIA GERAL 

DEPARTAMENTO DE CIRURGIA 

 

Supervisor: Prof. Dr. Francisco de Salles Collet e Silva  

Telefone: (11) 2661.6328/6453/8180 – Marilan da Silva  

e-mail: trauma.ichc@hc.fm.usp.br / expediente3cc@hc.fm.usp.br   

Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 – 8º andar – sala 8127 

CEP: 05403-900  - São Paulo - SP 

ICHC – INSTITUTO CENTRAL DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

 

 

Data: 08 e 09/01/2020 

Horário: 08h00 às 12h00 e 14h às 16h 

Local: endereço acima  

 

http://www.fm.usp.br/
http://www.tekyou.com.br/
http://www.fm.usp.br/
http://www.tekyou.com.br/
mailto:trauma.ichc@hc.fm.usp.br
mailto:expediente3cc@hc.fm.usp.br
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Critérios e pesos que serão considerados: 

 

1.  Na análise do curriculum vitae 

 

1.1. Relacionados à instituição de ensino de origem do candidato (Peso 3): 

 

• duração do internato: 1 ano (0,5) – 2 anos (1,0) 

• existência de hospital universitário próprio: (1,0) 

• oferecimento de ensino de Graduação nos três níveis de atenção à Saúde 

como centro  formador assistencial  e pesquisa clínica reconhecido: 

indicadores: 

➢ pesquisa científica: (0,25) 

➢ pós-graduação senso lato e senso estrito: (0,25) 

➢ internacionalização: (0,25) 

➢ inovação: (0,25) 

 

1.2.  Relacionados ao curriculum vitae  (Peso 3): 

 

• histórico escolar da graduação: (0,25) 

• estágios de natureza acadêmica, ligas acadêmicas e monitorias, 

supervisionados : (0,25) 

• produção científica : (0,25) 

• participação em cursos extracurriculares, seminários, jornadas e 

congressos: (0,25)  

• atividades voluntárias: (0,25) 

• língua estrangeira: (0,25). 

 

 

2.  Na arguição (Peso 4) 

 

• coerência com o curriculum vitae apresentado,  interesse, clareza e 

objetividade. 

 

 

 

MEDICINA DE EMERGÊNCIA  

Departamento de Clínica Médica 

 

 

Supervisor: Prof. Dr. Rodrigo Antônio Brandão Neto  

Telefone: (11) 2661.6922 -  Fátima Abatepaulo  

e-mail: fatima.abatepaulo@fm.usp.br/rodrigo.neto@hc.fm.usp.br  

Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 – 5º andar,  

CEP: 05403-000 - São Paulo -  SP 

ICHC – PRÉDIO DO INSTITUTO CENTRAL DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

 
Data: 15/01/2020 

Horário: 08h30 

Local: endereço acima – Anfiteatro de Emergências Clínicas – sala 5061 

mailto:fatima.abatepaulo@fm.usp.br
mailto:rodrigo.neto@hc.fm.usp.br
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Critérios e pesos que serão considerados 
 

1.  Análise de curriculum vitae (60 pontos) 
  

1.1.      Relacionadas à Instituição de Ensino de origem do candidato (Peso 3) - 

máximo 30 pontos: 
  
•         ser conhecida como centro formador, assistencial e de pesquisa científica; 

(12 pontos) 
•         carga horário do internato (9 pontos) - especificar exatamente o número de 

horas curriculares do internato. 
•         possuir hospital universitário próprio e oferecer ensino de graduação nos 

três níveis de atenção à saúde (9 pontos) 
  
 

2.     Relacionadas ao curriculum vitae (Peso 3) - máximo 30 pontos: 
  

•         nota Média global de toda a graduação (máximo 5 pontos); 
Será atribuída em pontos a nota (normalizada de 0 a 10) dividida por dois.  
  
•         nota Média global do internato (máximo 5 pontos); 
Será atribuída em pontos a nota (normalizada de 0 a 10) dividida por dois. 
  

•         iniciação científica, monitorias e ligas acadêmicas (máximo 5 pontos); 
Realização de iniciação científica formal: 1,0 ponto 
Iniciação científica com bolsa: 1,0 ponto 
Liga acadêmica 0,5 pt cada (máximo 1,5 pontos) 
Monitoria 0,5 pt cada (máximo 1,5 pontos) 

    
•         participação em congressos e cursos, produção intelectual (máximo 5 

pontos); 
 

 

Congressos 0,5 ponto nacional, 1 ponto internacional (máximo 2 pontos) 
Curso 0,5 ponto cada (máximo 1,5 pontos) 
Produção científica (poster 0,1 pontos cada, apresentação oral 0,25 ponto 

cada, publicação 0,5 ponto cada) máximo de 1,5 pontos 
   
•         língua estrangeira (máximo 5 pontos) 

cada língua estrangeira máximo 2,5 pontos conforme certificação 
   
•       atividades extracurriculares (máximo 5 pontos). 
trabalho relevante após a residência - 1 ponto cada (máximo 2 pontos) 
outra residência reconhecida - 2 pontos 
trabalho voluntário relevante - 1 ponto cada (máximo 2 pontos) 
plantão voluntário acadêmico - 1 ponto cada (máximo 2 pontos) 
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3.  Na Arguição (Peso 4) - máximo 40 pontos: 
  
•         reconhecer o interesse do candidato (10 pontos) 
•         avaliar sua apresentação (10 pontos) 
•         comunicabilidade (fluência verbal, objetividade) (10 pontos) 
•         coerência dos dados apresentados no curriculum vitae (10 pontos). 

 

 

 
V. JULGAMENTO DAS PROVAS 

 
       1.1. A PROVA ESCRITA DISSERTATIVA será corrigida apenas para os 

candidatos que obtiverem a classificação na PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA 

ESCOLHA conforme limites discriminados na tabela abaixo:  

 

Cód. Programas Classificação  

149 Cirurgia Geral  20º 

116 Medicina de Emergência  44º 

 

 

 
2. Serão considerados habilitados para a fase seguinte os candidatos que 

obtiverem em ordem crescente de nota da 1ª fase as classificações, conforme 

tabela abaixo: 

 
Cód. 

Programas 
Candidatos para a 

2ª fase 

149 Cirurgia Geral  15º 

116 Medicina de Emergência  33º 

 

 

 

 

COREME/FMUSP em 3 de outubro de 2019 

 


