PONTIFÍCIA
A UNIVERSSIDADE CAT
TÓLICA DE SÃO
S PAULO
Faculdade de Ciências Médicas e da
d Saúde – So
orocaba/SP

RE
ESID
DÊN
NCIA
A MÉD
M DICA
A 20
017

RA
ADIOL
LOGIA E DIA
AGNÓS
STICO POR IIMAGE
EM

Ra
adiologia e Diaagnóstico porr Imagem

Ressidência Médiica 2017

Página
P
1 de 12
1

PONTIFÍCIA
A UNIVERSSIDADE CAT
TÓLICA DE SÃO
S PAULO
Faculdade de Ciências Médicas e da
d Saúde – So
orocaba/SP

SUM
MÁRIO
Cale
endário
Inscrições
Prova
Programa e vaga
Classifficação
Analise doo Curriculum
m Vitae
PPrazo para recurso
r
Convoccação e ma
atrícula
D
Disposiçõess finais

4
5
7
8
8
9
10
0
10
0
11
1

EXP
PEDIEN
NTE
Po
ontifícia Uniiversidade Católica
C
de São Paulo
Grrão Chanceller Cardeal
Do
om Odilo Peedro Schereer Arcebispo
o
Me
etropolitano de São Paaulo
Re
eitora
Pro
ofa. Dra. Maria Amaliaa Pie Abib Andery

Diretor
D
da Fa
aculdade dee Ciências Médicas
M
e da
d
Sa
aúde
Prof. Dr. God
dofredo Cam
mpos Borge
es
oordenadora da Comi ssão de Ressidência
Co
Médica
M
Profa. Dra. Vera
V
Lúcia N
Nascimento Blaia D’Ávilla

Vicce Reitor
Pro
of. Dr. Fernando Anton
nio de Alme
eida
Pro
o‐ Reitora d
de Graduaçção
Pro
ofa. Dra. Alexandra Fogli Serpa Ge
eraldini

Vice Coorden
nador da Coomissão de
e Residênciaa
Médica
M
Prof. Ms. Luiz Angelo Vi eira

Pro
o‐ Reitor dee Pós‐Gradu
uação
Pro
of. Dr. Marccio Alves da Fonseca
F
Pro
o‐ Reitora d
de Planejam
mento,
De
esenvolvimeento e Gesttão
Pro
ofa. Dra. Maarcia Flaire Pedroza
P
Pró
ó‐Reitora d
de Educação
o Continuad
da
Pro
ofa.Dra. Claaudia Elisabette Schwerz Cahali
C
Pró
ó‐ Reitor dee Cultura e Relações Comunitária
C
as
Pro
of. Dr. Anto
onio Carlos Malheiros

Ra
adiologia e Diaagnóstico porr Imagem

Chefe de Gabinete
Profa. Dra. Mariangela
M
BBelfiore Waanderley

Esste Manual do Candidaato é uma publicação
p
d
da
Po
ontifícia Un
niversidade Católica de São Paulo –
PUC‐SP
Co
oordenadoria Geral dee Vestibularres e
Co
oncursos
Rua da Conso
olação, 8811, 13º andarr, s/n
Ed
difício Comendador Aleexandre Balbo,
Co
onsolação, São Paulo, SSP, CEP: 01301‐000
Te
elefone: 11 3124.57977
Home Page: www.concuursos.pucsp
p.br
E‐‐mail: concu
ursos@pucssp.br

Ressidência Médiica 2017

Página
P
2 de 12
1

PONTIFÍCIA
A UNIVERSSIDADE CAT
TÓLICA DE SÃO
S PAULO
Faculdade de Ciências Médicas e da
d Saúde – So
orocaba/SP

RESIDÊN
NCIA MÉDICA
M
A Reitora da Pontifícia Universidad
U
e Católica dde
São Paulo torna público
o que no período de 116
e fevereiro d
de 2017 a 24
2 de feverreiro de 20117
de
esttarão aberttas as inscrrições para Residênciaa –
Raadiologia e D
Diagnóstico
o por Image
em Médica dda
Faculdade dee Ciências Médicas e da Saúdde,
campus Soroccaba, a inicciar‐se no ano
a de 20117,
e acordo ccom a legislação aplicável e n os
de
terrmos destee informe, em
e regime de bolsas dde
esttudos, no vvalor da Porrtaria Interm
ministerial nº
3 de
d 16 de maarço de 201
16.
A Residênciaa Médica foi regulam
mentada eem
19
977, por Deecreto presidencial que a definnia
como modalidade de en
nsino de pó
ós‐graduaçãão
estinada a m
médicos, so
ob a forma de curso dde
de
especialização
o, caracterrizada por treinamennto
m serviço, eem regime de dedicaação integraal,
em
fun
ncionando em Insstituições de Saúdde,
un
niversitáriass ou não, sob a orrientação dde
pro
ofissionais médicos de
d elevada qualificaçãão
étiica e profisssional. No mesmo
m
ato, criava‐se, nno
âm
mbito do Departam
mento de
e Assunt os
Un
niversitárioss do Ministério da Educação e
Cu
ultura, a C
Comissão Nacional
N
de
e Residênccia
Mé
édica. À Comissão com
mpetia: cred
denciar,
avaliar, assessorar, estabelecerr requisit os
míínimos e ssuspender o credencciamento dde
pro
ogramas.
A Comissão Nacional de Residência Médi ca
(CN
NRM), composta por
p
médiccos, semppre
de
emonstrou preocupaçãão com a qualidade
q
d os
pro
ogramas,
rigidez
nos
crritérios
dde
cre
edenciamen
nto e su
upervisão, dando a os
Pro
ogramas d
de Residên
ncia Médicca por el es
cre
edenciados,, validadee e reco
onheciment os
nacionais.
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Em
m 1981 a Lei nº. 6.9932, incorporou algum
mas
re
eivindicaçõe
es dos médiicos residen
ntes e outraas
daa CNRM. Nessa
N
lei, ficca claro qu
ue a admisssão
se
erá feita por
p processso de seleçção aprovaado
pe
ela CNRM, haverá mattrícula, pois é um curso
o, e
te
erá direito a bolsa de eestudo.
A CNRM é, até hoje, o órgão fed
deral que reege
Residência Médica e, ao longo
o do tempo,
providenciou
u a norm
matização de
d requisitos
mínimos
m
parra a criaçãão e creden
nciamento de
váários programas que abrangem praticamen
nte
to
odas as especialiddades médicas. Esses
re
equisitos mínimos
m
com
mpreendem
m: instalaçõ
ões
ho
ospitalares (número dde leitos, equipament
e
tos,
co
orpo de enfermagem
e
m, serviço
o de arquivo
médico
m
e estatístico eetc.), dispo
onibilidade de
su
upervisão (carga
(
horáária dos preceptores
p
s e
qualificação) e
gaarantia
de
d
entidaade
mantenedor
m
a.
A Residência
a Médica dda Faculdad
de de Ciênccias
Médicas
M
e da
d Saúde ssempre se pautou peelas
no
ormas estabelecidas ppela CNRM.. Inicialmen
nte,
cu
usteada pella Fundaçãoo São Paulo
o passou a ser
mantida
m
pela
a FUNDAP e atualmen
nte é custeaada
pe
ela Secreta
aria da Sa úde do Esstado de São
S
Paaulo/Fundação São Paaulo e Progrrama Nacional
de
e Apoio à Formação
F
ddos Médicos Especialisstas
em
m áreas estratégicass – Pró‐R
Residência da
Se
ecretaria de
e Gestão doo Trabalho e da Educaçção
naa Saúde do
o Ministérioo da Saúde e a Secretaaria
de
e Educaçã
ão Superi or do Ministério
M
da
Ed
ducação. Ho
oje, a Residdência Médica é realizaada
em
m conjunto
o com o H ospital San
nta Lucinda, o
Co
onjunto Ho
ospitalar dee Sorocaba, a Prefeitu
ura
de
Municipal
M
de
d Sorocabba e a Faculdade
F
Ciências Méd
dicas e da SSaúde PUC‐SSP.
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CA
ALENDÁR
RIO
DATA
D
16/02//2017 a
24/02//2017
03/03//2017

EVENTO
O

LO
OCAL

Período de inscrição

www
w.concursos.p
pucsp.br

Divulgação do
d local de pro
ovas

www
w.concursos.p
pucsp.br

06/03//2017

Aplicação daa prova escrrita com preesença
obrigatória dee todos os cand
didatos

PUC‐SSP Campus Soro
ocaba – Rua Jouubert Wey, 290
0 – Jardim Verggueiro –
Soroccaba – S. Paulo – CEP: 18030‐0070.
Atençção: Se for nece
essário e a critéério da PUC‐SP poderá haver outro
o
local de prova na cid
dade de Sorocabba. Os candidattos com necesssidades
especciais devem soliicitar auxílio dee acordo com ass informações
indicaadas na página 5 deste manuaal.

10/03//2017

Divulgação da lista de classificação geral
dos candidattos
Prazo para in
nterposição de recurso quaanto à
prova (ver pág. 13)
Resposta ao recurso quan
nto à prova
1ª Convocaçção e matrícula
2ª Convocaçção e matrícula
Período de confirmação de interess e em
compor a listta de espera
3ª Convocaçção e matrícula
4ª Convocaçção e matrícula

10 a 13
3/03/2017
14/03//2017
15 e 16
6/03/2017
20 e 21/03/2017
23 e 24
4/03/2017
28 e 29
9/03/2017
30/03//2017
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IN
NSCRIÇ
ÇÕES
1. PERÍODO: 116 a 24/02//2017
2. PROCEDIM
MENTO PARA
A EFETUAR A
INSCRIÇÃO:
Accessar a hom
me page ww
ww.concursos.pucsp.b
br,
segguindo os passos indicados pelo
p
próprrio
sisstema que permite o preenchime
ento da fichha
de
e inscrição, do Curriculum Vitae, da
d declaraçãão
de
e que está participand
do do PROV
VAB, se forr o
caso, e do paggamento daa taxa pela internet ouu a
im
mpressão d
do boleto para paggamento eem
qu
ualquer agên
ncia bancárria até o ven
ncimento.

O valor da ta
axa de inscriição corresp
ponde a
R$ 660,00 (se
eiscentos e sessenta re
eais).
3.. O CANDIDATO COM
M CURSO NO
N EXTERIOR
de
everá apresentar d iploma revalidado por
p
Universidade
e Pública, na forma da lei e o
só deverrá efetuar a
caandidato estrangeiro
e
in
nscrição se
e tiver vvisto de permanên
ncia
de
efinitivo, diiploma revaalidado de acordo com
ma
Resolução do Conselhoo Federal de
d Medicina ‐
CFM nº. 1831,
1832 e 1842/2008.

PRO
OVAB ‐ PRROGRAMA DE VALORIIZAÇÃO DO
O PROFISSIO
ONAL DA ATTENÇÃO BÁ
ÁSICA
Co
onsiderando
o o disposto
o na Lei nº 12.871 de 22 de outubro de 2013, Reesolução da CCNRM nº 2 de
d 27 de ago
osto
de 2015 e Nota Técnica nºº 94/2015‐CG
GRS/DDES/S ESu/MEC., a PUC‐SP infforma que os médicoss participantes
do
o PROVAB p
poderão req
querer ponttuação adiccional no exxame de Residência Méédica/2017 da Faculdaade
de
e Ciências M
Médicas e da Saúde no
n ato da inscrição, mediante
m
o envio de declaração
o emitida pela
p
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educaçção na Saúd
de – SGTES. A PUC‐SP cconfrontaráá a declaraçção
en
nviada pelo candidato no ato da inscrição coom a publicação da SG
GTES, em D
Diário Oficiaal da União
o, a
partir de dezzembro 201
16, que apresentará a lista dos médicos em curso noo PROVAB com conceeito
sattisfatório paara fins de lista
l
final de
e classificaçção no exam
me de Residência Médiica/2017 daa Faculdade de
Ciê
ências Médicas e da Saaúde.
A matrícula d
do residentte aprovado
o, utilizanddo a pontuaação de incentivo do PROVAB, será efetuaada
me
ediante a aapresentaçãão do docu
umento qu e confirma o conceito
o satisfatórrio no cursso PROVAB. A
confirmação da matrícu
ula do resid
dente aprovvado utilizando a ponttuação de incentivo do
d PROVAB se
dará até o lim
mite de fevereiro de 2017,
2
mediaante aprese
entação da Certificaçãoo de Conclu
usão PROVA
AB,
expedida pelaa SGTES.
O candidato q
que apresentar docum
mento com desempenh
ho satisfató
ório no cursso PROVAB,, mas que não
n
ob
btiver Certifficado de Co
onclusão do
o Programaa perderá a pontuação
o adicional. Neste caso
o, o candidaato
de
everá ser reeclassificado
o no exame
e de Residêência Médicca PUC‐SP considerand
c
do‐se a notta final sem
ma
po
ontuação ad
dicional, corrrendo o risco de não oocupar a vagga em dispu
uta.
4. CASOS ESP
PECIAIS
a. O candidaato portad
dor de defficiência vissual deverrá solicitar, via SEDEEX com confirmação de
reccebimento, à Coorden
nadoria de Vestibularees e Concursos da PUC‐SP, Rua da Consolaação, 881, 13º
1
An
ndar, Edifíccio Comend
dador Alexaandre Balbbo Consolaçção ‐ CEP: 01301‐0000, São Pau
ulo, SP atéé o
24
4/02/2017, a confecção
o de prova especial,
e
esspecificando
o o tipo de deficiência
d
e no caso de
d amblíopee, o
graau de visão.
b. Ao candidaato deficien
nte visual será oferecidda prova no sistema Braille
B
e suaas respostaas deverão ser
traanscritas taambém em Braille. O candidato poderá utilizar na aplicação da prova regle
ete e punção,
po
odendo utilizar soroban
n.
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OPÇÃO,
O
PROGRAMA E VAGAS
ESPEECIALIDADEE COM ACESSO DIRETO
O ‐ PRÉ REQ
QUISITO: GR
RADUAÇÃO
O EM MEDIC
CINA
Situaçção junto Duração
Accesso Direto
o
V
Vagas
Vagas
O
Oferecidas Credenciad
das a CNR
RM
(anos)
20
07 – Radiolo
ogia e Diagn
nóstico por
033(*)
03
Credeenciado
03
Im
magem
m bolsas doo Programaa Nacional de Apoio à Formação
o dos Médiccos
* Esse prograama é beneeficiado com
Especialistas eem áreas estratégicas ‐ Pró‐Residdência da Se
ecretaria de
e Gestão doo Trabalho e da Educaçção
Ministério da
d Saúde e a Secretariaa de Educaçção Superior do Ministéério da Educação.
na Saúde do M

A Residência
R
Médica é desenvolvidaa no Hospittal Santa Lucinda, no Conjunto Hoospitalar de Sorocaba, em
un
nidades da P
Prefeitura Municipal
M
de
e Sorocaba e na Faculd
dade de Ciências Médiccas e da Saú
úde PUC‐SP
P.
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PROVA
Pre
esença obrigatória de todos os ca
andidatos
Pro
ova

Horá
ário de
Início
com
mparecimen
nto

Térm
mino

Especialidadee com acesso
dirreto – Radio
ologia e
Diaagnóstico p
por Imagem.

13h3
30 às 13h500

18h

14h

M
Mínimo de
PPermanênciia em sala
dde prova
2 horas a partir do
o
innício

LO
OCAL DA
A PROVA
Oss candidato
os serão alocados naa cidade d e Sorocabaa, preferen
ncialmente no campu
us da PUC‐SP
So
orocaba, à R
Rua Joubertt Wey, nº 290, Sorocabba. Se for necessário,
n
os candidattos poderão
o ser alocad
dos
em
m outro cam
mpus na cid
dade de Sorrocaba, de aacordo com
m as medida
as de segurrança definidas pela PU
UC‐
SP.

CO
ONDIÇÕEES PARA
A REALIZA
AR A PRO
OVA OBJETIVA
a) Só será ad
dmitido à sala
s
de provvas o cand idato que apresentar documentoo de identiidade (RG) ou
carteira de id
dentidade profissional
p
emitida poor Ordem ou
o Conselho
o devidameente reconh
hecido por Lei
Federal, ou Caarteira de Trabalho
T
e Previdência
P
Social ou Certificado
C
de
d Reservistta.
b) os candidaatos deverãão preench
her, obrigattoriamente,, o Curricullum Vitae ppublicado na
n plataforma
Latttes, certificcado pelo autor,
a
de acordo com aas normas previstas
p
na pág. 8 natuureza das prrovas.
c) o candidato
o deverá co
omparecer ao
a local das provas munido de can
neta esferoggráfica azul ou preta.
à salas de provas, canndidatos que se aprese
entarem apóós o horário
o estabelecido
d) não serão admitidos às
para o início d
da prova.
e) em nenhu
uma hipótesse haverá 2ª
2 chamadaa ou repetição de pro
ova, sejam quais forem os motivvos
egados. Tam
mbém não serão
s
realizaadas provass fora dos lo
ocais predeterminadoss.
ale
f) durante a rrealização das
d provas não
n serão ppermitidas consultas
c
de
e nenhumaa espécie a livros, revisstas
ou
u folhetos, n
nem uso de máquinas calculadora
c
as.
g) não serão ccomputadas as questões que esteejam assinalladas na folha ótica na s seguintes condições::
‐ Contenham
C
mais de um
ma resposta; ‐ Com emeenda ou rassura, ainda que legível;;
‐ Não
N estejam
m assinaladaas com traço
o forte e deentro do esp
paço design
nado, ou esttejam em branco;
h) não será peermitida a entrada
e
do candidato à prova, porrtando teleffone celularr, bip, pager ou similarres;
i) será
s
excluíd
do da seleçãão o candidaato que lan çar mão de
e meios ilícittos para a eexecução daa prova;
j) ao término
o da prova o candidato
o deverá deevolver ao fiscal os ca
adernos de questões e de resposstas
ob
brigatoriameente.
Po
or motivo dee direitos au
utorais adquiridos, de segurança e de proced
dimentos téécnicos definidos, não
serão fornecid
dos exempllares dos caadernos de qquestões ao
o candidato
o ou a instituuições de direito público.
ou
u privado.
A prova
p
será p
publicada na
n internet em
e 09/03/22017, acompanhada do
o gabarito ddas questõe
es objetivas..
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NA
ATUREZA
A DA PRO
OVA
A prova
p
abord
dará temas das cinco áreas
á
básicaas (Clínica Médica,
M
Ciru
urgia Geral,, Obstetrícia‐Ginecologgia,
Pe
ediatria e M
Medicina Preeventiva So
ocial) e seráá composta por 100 (ccem) questõões objetivaas de múltipla
escolha, com 4 (quatro) alternativas
a
s.

CLASSIFICAÇÃO
O
ular serão aavaliadas, na
n escala de
e 0 (zero) a 100 (cem), utilizando
o‐se
A prova objettiva e a anáálise curricu
m média 50 (cinquentaa) e desvio padrão igua
al a 10 (dezz). Essa nota resultará da
escore padronizado com
differença enttre seu esccore bruto e a média do grupo,, dividida pelo
p
desvioo padrão daa distribuição,
mu
ultiplicado por 10 (deez) e acrescida de 500 (cinquentaa). Conside
era‐se gruppo o total de
d candidatos
pre
esentes seggundo o tipo
o de prova.
AT
TENÇÃO: O candidato que deixar de atualizaar e disponibilizar o Curriculum Viitae na plattaforma Latttes
e/o
ou deixar d
de participar da prova objetiva, noo dia e horário definid
do de modoo obrigatório (não haveerá
2ª chamada ou repetiçção desta em
e hipótesse alguma) e será de
esclassificaddo sem possibilidade de
ncorrendo. Não será possível
p
anaalisar o Currriculum Vittae na plataaforma Lattes atualizaado
continuar con
ap
pós o períod
do especificaado por estte instrume nto até 24//02/2017.
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R
ROTEIRO
PARA
P
ANÁ
ÁLISE DO CURRICUL
C
LUM VITA
AE
NO
ORMATIZAÇ
ÇÃO PARA AVALIAÇÃO
A
O

PONTO
OS

I – GRADUAÇ
ÇÃO (2,5)

2,5

Insstituição (2,,0)
Pe
eríodo início
o e término (0,5)
II – MONITOR
RIA

1,0

II – PRODUÇÃ
ÃO CIENTIFIICA

1,5

IV – PARTICIP
PAÇÃO EVEN
NTO
CIEENTÍFICO

1,5

V‐ INICIAÇÃO
O CIENTÍFICA
A

1,0

VI – IDIOMASS

1,0

VIII – PARTICIPAÇÃO EM
M ENTIDADE
ES 1,5
PA
ARAESCOLA
AR

PON
NTOS
CRITÉRIO
O
OBT
TIDOS
0,0 ( ) – 0,5 ( )
1,0 ( ) – 1,5 ( )
2,0 ( ) – 2,5 ( )
A,B,C,D
6 ou Maais Anos
0,5 ( )
6 Mesess
0,5 ( )
Mais quee 6 meses
0,5 ( )
Artigo Puublicado em
m Periódico
0,5 ( )
Tema Livvre
0,5 ( )
Painel em
m Congressso
0,5 ( )
Congressso Brasileiro
0,5 ( )
Congressso Internaccional
0,5 ( )
Cursos e Afins
0,5 ( )
Coautor ‐ Comprovação
0,5 ( )
Autor
0,5 ( )
Inglês ‐ CComprovado
0,5 ( )
Frances ‐ Espanhol ‐ Outros ‐
Comprovvação
0,5 ( )
Diretoriaa LIGA
0,5 ( )
Órgão Coolegiado ‐
Represe ntante Disccente
0,5 ( )
Diretoriaa Centro Acadêmico
o
ou Assocciação Atléttica

TO
OTAL

CR
RITÉRIO PARA DEESEMPAT
TE
Para as Áreass Básicas, Esspecialidade
es com Aceesso Direto, o critério de
d desempaate será, sucessivamen
nte,
o maior
m
númeero de acerttos nas que
estões objettivas de mú
últipla escolha de Cirurggia Geral, Clínica
C
Médiica,
Pe
ediatria, Obstetrícia/Giinecologia e Medicina Preventivaa Social. Se houver em
mpate terá preferênciaa o
candidato quee tiver maio
or idade (diaa, mês e an o).

NOTA FINA
AL
A nota
n
final seerá obtida pela determin
nação da méédia ponderrada das nottas padronizaadas da pro
ova objetiva e a
análise de Currriculum Vitaee, sendo que
e os pesos attribuídos serrão respectivvamente 9 (nnove) para a prova objettiva
es até o dia 224/02/2017.
e 1 (hum) para a análise dee Curriculum Vitae, publiccado na plataforma latte
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PR
ROVAB – Program
ma De Va
alorizaçãão Do Pro
ofissiona
al da Ateenção Básica
O candidato que tiver apresentado a CERTTIFICAÇÃO DE CONCLLUSÃO do PROVAB expedida
e
p
pela
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educaçãão e Saúde (SGTES), de
e acordo co m as exigên
ncias previsstas
ne
este instrum
mento (ver pág.
p 4), seráá consideraddo apto a contar com a pontuaçãoo bruta acrescida de 10%
1
na prova ob
bjetiva e na análise curricular. Esse acrésscimo será incorporaado no cálculo da no
ota
resspeitando a pontuação
o máxima prevista paraa cada etapa do exame
e.

PRAZO P
PARA INTERPOSIÇÃO
O DE RECURSO
O recurso devverá ser intterposto no
os dias indiccados no CA
ALENDÁRIO (página 3),, no horário
o das 10 às 18
ho
oras, por corrreio eletrô
ônico para concursos@ pucsp.br
O recurso devverá apresentar as seguintes inforrmações:
Nome
RG
Question
namento
Observaçções
Assinaturra
Data

REESPOSTA
A AO REC
CURSO
A Banca Exam
minadora daa Coordenaadoria de V estibulares e Concurso
os PUC‐SP cconstitui última instân
ncia
uas decisõees, razão pela qual não caberá recuurso adicional. Não serrão
para recurso, sendo sobeerana em su
aceitos recursos interpo
ostos por faac‐símile, teelex, telegrrama, internet ou outtro meio qu
ue não sejaa o
neste instru
umento.
especificado n

CONVOC
CAÇÃO
O E MAT
TRÍCULLA
1. Período de matrícula – FCMS/PUC
C‐SP:
De
e 15 a 24/033/2017 das 8h às 18 ho
oras.
2. Os candidatos serão co
onvocados para a mat rícula por ordem
o
de cla
assificação,, somente por
p intermédio
de
e publicação
o no endereeço: www.co
oncursos.puucsp.br, nass datas esta
abelecidas nno calendário.
3. Os candidaatos deverão
o compareccer na PUC‐‐SP campuss Sorocaba para efetuaar a matrícu
ula nas dataas e
ho
orários espeecificados no
n calendárrio (ver págg. 4). A matrícula não poderá seer efetuada fora do lo
ocal
de
esignado, so
ob pena de ser
s desconssiderada.
4. Para efetu
uar sua maatrícula o candidato ddeverá juntar cópia au
utenticada dos docum
mentos abaaixo
rellacionados, apresentan
ndo‐se no ato
a da matríícula:

Ra
adiologia e Diaagnóstico porr Imagem

Ressidência Médiica 2017

Pá
ágina 10 de 12
1

PONTIFÍCIA
A UNIVERSSIDADE CAT
TÓLICA DE SÃO
S PAULO
Faculdade de Ciências Médicas e da
d Saúde – So
orocaba/SP
• Certidão
C
de Conclusão do Curso Médico
M
ou o Diploma de Graduaçã
ão do Curso Médico.

• Carteira
C
dee Registro Definitivo
D
ou Declaraçãão do Consselho Regio
onal de Meedicina do Estado
E
de São
S
Paulo‐CRM.
• Os
O candidatos classificcados deverão apreseentar no ato
o da matríccula o núm
mero do reggistro no IN
NSS,
comprovando
o seu cadasttramento co
omo contribbuinte indivvidual.
• Cadastro
C
de Pessoa Física CPF próprio, exppedido pelaa Receita Fe
ederal. Certtifique‐se que
q o seu CPF
C
estteja regularrizado na Reeceita Federal.
• Cédula
C
de id
dentidade RG.
R
• Duas
D
fotos 33X4 recentees.
5. Serão efetu
uadas tantas convocações quanta s forem neccessárias pa
ara o preencchimento das
d vagas, atté
4/03/2017.
24
6. Será aceitaa matrícula por procurração mediiante mand
dato acompanhado de cópia do documento
d
de
ide
entidade do
o candidato
o e apresen
ntação da identidade do procurador. Deveerá ser apre
esentada uma
pro
ocuração para cada caandidato, qu
ue ficará rettida. A proccuração devverá ser esppecífica paraa matrícula na
Re
esidência Médica Soroccaba PUC‐SP
P.
7. O candidatto estrangeeiro deverá apresenta r e entregaar cópia autenticada ddo visto de permanên
ncia
de
efinitivo, do diploma reevalidado, de
d acordo ccom a Resolução do Co
onselho Fedderal de Me
edicina – CFM
nº. 1831, 18832 e 1842
2/2008, com
m traduçãoo juramentaada e da proficiência
p
a em línguaa portugueesa,
concedido po
or instituição
o oficial.
8. Não será acceita matríccula fora de
e prazo, o quue implicaráá na desclasssificação ddo candidato
o.

CONSIDERAÇÕ
ÕES FINAIS
1. A inscrição
o importará no conhecimento dass presentes instruções e na aceitaação tácita das condiçõ
ões
da seleção, taais como se acham estaabelecidas nno presente
e instrumen
nto.
2. A inexatidão das afirmativass e/ou irrregularidade de documentos, mesmo que verificaada
po
osteriormen
nte, acarrettarão a nullidade da iinscrição e desqualificcação do ccandidato, com todas as
de
ecorrências, sem prejuíízo das dem
mais medidaas de ordem
m administrrativa, civil e criminal, sem que haja
de
evolução do
o valor desembolsado com
c
a taxa dde inscrição
o.
3. Não será effetivada a in
nscrição encaminhada por fac‐sím
miles, e‐mail, condicionnais e/ou exxtemporâneeas.
4. É de inteiraa responsab
bilidade de o candidatoo confirmar o recebime
ento da insccrição.
onsável pelas informa ções prestadas na ficcha de insccrição, resp
pondendo por
p
5. O candidaato é respo
os no preen
nchimento.
eventuais erro
6. Em hipótesse alguma haverá
h
devo
olução do vaalor desemb
bolsado com
m a taxa de inscrição.
7. A Residênccia Médica da Faculdade de Ciênccias Médicaas e da Saúde sempre se pautou pelas norm
mas
esttabelecidass pela CNRM
M. Inicialme
ente, custe ada pela Fu
undação Sã
ão Paulo paassou a ser mantida pela
p
FU
UNDAP e atu
ualmente é custeada pela
p Secretaaria da Saúd
de do Estado de São Paaulo/Fundaação São Paulo
e Programa Nacional de Apoio à Formação dos Médiccos Especialistas em ááreas estratégicas ‐ Pró‐
P
Re
esidência daa Secretariaa de Gestão
o do Traba lho e da Ed
ducação na Saúde do Ministério da Saúde e a
Secretaria de Educação Superior do
o Ministérioo da Educaçção. Hoje, a Residênciia Médica é realizada em
conjunto com
m o Hospitaal Santa Luccinda, o Connjunto Hospitalar de Sorocaba,
S
a Prefeitura Municipal de
So
orocaba e a Faculdade de
d Ciências Médicas e da Saúde PUC‐SP.
P
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8. A oferta dee bolsa de estudo pod
derá ser altterada caso a Faculdad
de de Ciênccias Médicaas e da Saúde,
sejja contemp
plada com mais
m bolsas oriundas ddo Program
ma Nacional de Apoio à Formação
o dos Médiccos
Especialistas eem áreas estratégicas ‐ Pró‐Residdência da Se
ecretaria de
e Gestão doo Trabalho e da Educaçção
na Saúde do M
Ministério da
d Saúde e a Secretariaa de Educaçção Superior do Ministéério da Educação
Oss itens destee instrumen
nto poderão sofrer evventuais alte
erações, atu
ualizações oou acréscim
mos, enquan
nto
não consumada a provid
dência ou evvento que l he disser re
espeito, circcunstância qque será mencionada em
infformativo o
ou aviso a seer publicado
o.
9. A seleção d
dos candidatos à Residência Médi ca será realizada de accordo com a legislação aplicável, nos
n
terrmos deste instrumentto.
10
0. O candidaato classificaado impossibilitado dee cumprir o programa devido
d
a obbrigações militares deveerá
comparecer a Secretariaa da Comisssão de Residdência Méd
dica PUC‐SP
P, ou o seu procurador, no prazo de
até
é 30 (trintaa) dias consecutivos após
a
o iníc io da Resid
dência Méd
dica (Resoluução CNRM
M nº. 4/201
11),
mu
unido da d
documentaçção compro
obatória paara trancam
mento de sua
s matrícuula na refe
erida área. Os
mé
édicos apro
ovados no exame de Residênciaa Médica PUC‐SP
P
para
a início de exercício em 2017 não
n
po
oderão utilizzar‐se do dispositivo de
e trancame nto de matrícula no PR
ROVAB a paartir deste ano.
a
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