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OBS:
- O número de vagas poderá ser acrescido, a critério da

Universidade Federal de São Paulo, observando-se o número de vagas
credenciadas, desde que haja disponibilidade financeira para tal.

- Todos os Programas são credenciados pela Comissão Na-
cional de Residência Médica (CNRM) do MEC.

II-INSCRIÇÕES:
1- DATA: 21/01/2009 a 04/02/2009, somente via on-line

(Internet) no site http://proex.epm.br (item Residência Médica).
2- Para inscrever-se o interessado deverá:
a- ler o Edital e as informações gerais sobre cada programa

clicando no Inscreva-se correspondente, no quadro contendo as op-
ções dos programas;

b- preencher o formulário de inscrição e transmitir os dados
pela Internet;

OBS: Caso não consiga efetivar sua inscrição via on-line, a
Pró-Reitoria de Extensão colocará à disposição um computador para
efetivar a mesma, no período acima explicitado, de 2ª a 6ª feira, das
09:00 às 16:00 horas (horário de Brasília), no seguinte endereço: Rua
Pedro de Toledo, 650 - 2º andar - Vila Clementino - São Paulo -
S P.

c- pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 417,00 (qua-
trocentos e dezessete reais) utilizando o boleto disponível on-line, no
ato da inscrição, e manter o comprovante de pagamento até o final do
processo seletivo.

3- Candidato Estrangeiro ou Brasileiro com Graduação no
Exterior: Resoluções CFM 1.831/2008 e 1.832/2008.

As inscrições serão on-line (preencher a ficha de inscrição e
encaminhar on-line), devendo o candidato enviar a seguinte docu-
mentação via sedex:

a- fotocópia autenticada do visto de permanência definitivo
no Brasil;

b- fotocópia autenticada do diploma de Graduação em Me-
dicina devidamente revalidado em Instituição competente no Brasil.

4- Serão indeferidas as inscrições após o dia 04/02/2009.
5- Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscri-

ção.
6- As inscrições deverão ser feitas para os programas ofe-

recidos como opção única e em nenhuma hipótese serão aceitos
pedidos de mudança de opção de programa.

7- A inscrição implicará no conhecimento e completa acei-
tação das normas e condições estabelecidas neste Edital.

8- O candidato ao se inscrever, estará declarando sob as
penas da lei que, após seleção no processo e no ato da matrícula, irá
satisfazer as condições exigidas para cursar o programa de residência
médica.

9- A inscrição e aprovação no processo seletivo não ga-
rantem a efetivação da matrícula do candidato no programa de re-
sidência médica pretendido. Tal efetivação estará condicionada a
apresentação do registro no Conselho Regional de Medicina do Es-
tado e outros documentos relacionados no item matrícula.

10- O candidato portador de deficiência ou que necessitar de
condição especial para a realização das provas deverá solicitá-la até o
término das inscrições, por Sedex, à Comissão de Exames de Re-
sidência Médica (Rua Pedro de Toledo, 650 - 2º andar - Vila Cle-
mentino - São Paulo - SP - CEP 04023-900).

III-CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO:
Após o encaminhamento da ficha de inscrição via on-line,

para confirmar a inscrição, acessar o site http://proex.epm.br (item
Residência Médica); no item Consultar Inscrição digitar o CPF ou
RNE (Registro de Nacionalidade Estrangeira) e data de nascimento.

Qualquer dúvida, enviar e-mail para coreme@proex.epm.br
NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES:
1- Se a ficha de inscrição não estiver completa (todos os

campos obrigatórios preenchidos);
2- Se o pagamento da taxa de inscrição tiver sido realizado

após o último dia de inscrição (04/02/2009);
3- Documentação incompleta.
IV-DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS PARA

TODOS OS PROGRAMAS:
-DATA: 11/02/2009
O resultado final (relação nominal dos candidatos aprovados

por área de opção e por ordem de classificação) será divulgado no
site http://proex.epm.br (item Residência Médica).

Se houver empate entre os candidatos, os critérios para de-
sempate obedecerão a seguinte ordem:

1- maior nota da prova escrita;
2- maior nota da entrevista;
3- maior idade.
V-INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PARA TODOS OS

PROGRAMAS:
A interposição de recursos sobre os resultados divulgados

deverá ser protocolada na Pró-Reitoria de Extensão, Rua Pedro de
Toledo, 650 - 2º andar - Vila Clementino - São Paulo - SP, até 02
(dois) dias úteis após a publicação dos resultados, das 09:00 às 16:00
horas (horário de Brasília), improrrogáveis, conforme o disposto no
artigo 3º, alínea "K", da Resolução CNRM 12/2004.

O recurso deverá ser apresentado por requerimento e en-
tregue em duas vias (original e cópia), contendo o nome do can-
didato, número do documento de identificação, número de inscrição e
a opção do Programa.

Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, fac-
simile, e-mail, telegrama ou outro meio não especificado neste Edi-
tal.

Em hipótese alguma será deferido o pedido de vista de pro-
vas, ou revisão, seja qual for o motivo alegado.

VI-MATRÍCULA PARA TODOS OS PROGRAMAS:
-DATA: 16/02/2009
-LOCAL: Pró-Reitoria de Extensão, Rua Pedro de Toledo,

650 - 2º andar - Vila Clementino - São Paulo - SP.
-HORÁRIO: das 09:00 às 16:00 horas (horário de Brasília)
Após esse período, os excedentes serão convocados, por lis-

tagem divulgada no site http://proex.epm.br (item Residência Mé-
dica), por ordem rigorosa de classificação, para realizar a matrícula a
partir de 18/02/2009, no mesmo local e horário. Demais convocações
serão divulgadas no mesmo endereço eletrônico acima, com prazo de
1 (um) dia útil, em horário comercial, para efetivar a matrícula. Será
considerado desistente o candidato que não comparecer nos prazos
anteriormente estabelecidos.

Os candidatos serão admitidos à Residência Médica na or-
dem rigorosa de classificação, até o número de vagas disponíveis.

Para matricular-se o candidato aprovado deverá entregar pes-
soalmente ou por procuração a seguinte documentação:

1- Ficha de cadastro devidamente preenchida, disponível no
site http://proex.epm.br (item Residência Médica) ou na Pró-Reitoria
de Extensão, Rua Pedro de Toledo, 650 - 2º andar - Vila Clementino
- São Paulo - SP;

2- Uma foto 3x4 recente e colorida;
3- Fotocópia legível do diploma (FRENTE E VERSO) ou

declaração, com data recente (a partir de agosto/2008), de que con-
cluiu o curso de graduação em Medicina, expedido por escola médica
do Brasil;

4- Fotocópia legível da carteira do CREMESP - Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo;

5- A declaração de conclusão do curso médico e o protocolo
de registro no CREMESP serão aceitos a título provisório, para fins
de matrícula do candidato. No entanto, as cópias do diploma de
Médico e da carteira do CREMESP deverão ser apresentadas pelo
médico residente até julho de 2009, sob pena de não lhe ser deferida
a matrícula para o ano seguinte;

6- Comprovante de conclusão ou declaração que está con-
cluindo, com data recente (a partir de dezembro/2008), o programa de
residência médica credenciado pela CNRM da área do pré-requisito
exigido;

7- Fotocópia do CPF e comprovante de regularização do
mesmo, que pode ser obtido no site:

h t t p : / / w w w. r e c e i t a . f a z e n d a . g o v. b r / a p l i c a c o e s / a t c t a / c p f / c o n -
sultapublica.asp;

8- Fotocópia do R.G. (Cédula de Identidade);
9- Fotocópia do Título de Eleitor;
10- Fotocópia de documento ou exame laboratorial onde

conste o tipo sanguíneo;
11- Comprovante de inscrição no INSS, que pode ser obtido

no site:
h t t p : / / w w w 1 . d a t a p r e v. g o v. b r / c a d i n t / c a d i n t . h t m l ;
12- Comprovante da situação militar;
13- Comprovante de conta corrente ativa no Banco do Brasil,

em nome do bolsista;
14- Pagamento de taxa de expediente no valor de R$ 70,00

(setenta reais), conforme instruções constantes da página eletrônica de
divulgação do resultado;

OBS:
- A matrícula implicará no compromisso de aceitação, por

parte do candidato, das disposições estabelecidas pelo Regimento
Interno da COREME e do Programa.

CANDIDATO ESTRANGEIRO E MÉDICO BRASILEIRO
COM GRADUAÇÃO NO EXTERIOR:

Além dos documentos listados acima, os candidatos bra-
sileiros com curso no exterior deverão apresentar cópia e original do
diploma revalidado por Universidade Pública Brasileira, na forma da
lei e, se estrangeiro, também deverá apresentar cópia e original do
visto de permanência, proficiência da língua portuguesa comprovada
por instituição oficial (CELPE-BRAS) e registro no CREMESP de
acordo com as Resoluções CFM 1.831/2008 e 1.832/2008.

VII-DISPOSIÇÕES GERAIS:
1- A Pró-Reitoria de Extensão colocará a disposição um computador para verificação dos locais

e horários das provas (escrita e entrevista) e resultados, através do nº de inscrição do candidato, no
período de 21/01/2009 a 13/02/2009, das 09:00 às 16:00 horas (horário de Brasília), no seguinte
endereço: Rua Pedro de Toledo, 650 - 2º andar - Vila Clementino - São Paulo - SP.

2- Os candidatos que ingressarem na Residência Médica farão jus a uma bolsa de acordo com
o estabelecido pela CNRM (Lei Federal 11.381 de 01/12/2006).

3- No ato da matrícula, o médico residente deverá assinar o Termo de Concessão de Bolsa da
Residência Médica, junto à COREME.

4- O Programa de Residência Médica terá início no dia 17 de fevereiro de 2009.
5- As matrículas deverão ser renovadas anualmente.
VIII-OPÇÕES DE PROGRAMAS:
01) ACESSO DIRETO
Pré-requisito de graduação em Medicina

CÓDIGO PROGRAMA DURAÇÃO VAGAS DIS-
PONÍVEIS

487 Medicina de Família e Comunida-
de

02 anos 02

329 Medicina Física e Reabilitação 03 anos 02

Todos os candidatos que prestarem a 1ª fase, participarão da 2ª fase no mesmo dia.
A seleção será feita em duas fases, em atendimento à Resolução 08/2004 da CNRM, sendo a

nota final o resultado da pontuação obtida em cada fase: 1ª fase - prova escrita (peso 9); 2ª fase -
entrevista (peso 1).

PROVA ESCRITA
-DATA: 06/02/2009
-LOCAL: Anfiteatro da Comissão de Residência Médica - Rua Pedro de Toledo, 650 - 2°andar

- Vila Clementino - São Paulo - SP.
-HORÁRIO: 08:00 horas (horário de Brasília)
Constará de 30 questões de múltipla escolha em Medicina, com duração de 2 (duas) horas,

elaborada e aplicada pela Comissão de Exames de Residência Médica da UNIFESP.
O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar o original da Cédula de Identidade ou do

Passaporte ou da Carteira Nacional de Habilitação com foto, no momento de realização da prova. O
documento apresentado deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do
candidato com clareza.

Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidatos nas salas de exame portando
aparelhos eletrônicos de qualquer natureza (telefones celulares, pagers, agendas eletrônicas, compu-
tadores de mão, etc.). O candidato que estiver de posse de aparelho eletrônico, durante a prova, estará
sob pena de imediata retirada da sala de exame e automática desclassificação do processo seletivo. O
candidato não poderá exibir nenhuma forma de identificação da instituição de origem sob pena de
desclassificação do processo seletivo.

O candidato que sair da prova com o caderno de questões estará sob pena de automática
desclassificação do processo seletivo.

O gabarito da prova escrita será divulgado a partir das 14:00 horas (horário de Brasília) do dia
06/02/2009.

E N T R E V I S TA
-DATA: 06/02/2009
-LOCAL: Os locais serão divulgados durante a Prova Escrita.
-HORÁRIO: 11:00 horas (horário de Brasília)
Os candidatos deverão comparecer munidos de:
-Original da Cédula de Identidade ou do Passaporte ou da Carteira Nacional de Habilitação com

foto. O documento apresentado deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação
do candidato com clareza;

Esta fase é de inteira e exclusiva responsabilidade dos programas oferecidos.
As infrações éticas ocorridas durante a arguição poderão significar reprovação do candidato à

Residência Médica.
02) ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS
Pré-requisito de dois anos em Cirurgia Geral (Resolução CNRM 02/2006)

CÓDIGO PROGRAMA DURAÇÃO VAGAS DISPONÍVEIS
416 Cirurgia Cardiovascular 04 anos 01

Todos os candidatos que prestarem a 1ª fase, participarão da 2ª fase no mesmo dia.
A seleção será feita em duas fases, em atendimento à Resolução 08/2004 da CNRM, sendo a

nota final o resultado da pontuação obtida em cada fase: 1ª fase - prova escrita (peso 9); 2ª fase -
entrevista (peso 1).

PROVA ESCRITA
-DATA: 06/02/2009
-LOCAL: Anfiteatro da Comissão de Residência Médica - Rua Pedro de Toledo, 650 - 2°andar

- Vila Clementino - São Paulo - SP.
-HORÁRIO: 08:00 horas (horário de Brasília)
Constará de 20 questões de múltipla escolha em Cirurgia Geral, com duração de 1 (uma) hora,

elaborada e aplicada pela Comissão de Exames de Residência Médica da UNIFESP.
O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar o original da Cédula de Identidade ou do

Passaporte ou da Carteira Nacional de Habilitação com foto, no momento de realização da prova. O
documento apresentado deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do
candidato com clareza.

Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidatos nas salas de exame portando
aparelhos eletrônicos de qualquer natureza (telefones celulares, pagers, agendas eletrônicas, compu-
tadores de mão, etc.). O candidato que estiver de posse de aparelho eletrônico, durante a prova, estará
sob pena de imediata retirada da sala de exame e automática desclassificação do processo seletivo. O
candidato não poderá exibir nenhuma forma de identificação da instituição de origem sob pena de
desclassificação do processo seletivo.

O candidato que sair da prova com o caderno de questões estará sob pena de automática
desclassificação do processo seletivo.

O gabarito da prova escrita será divulgado a partir das 14:00 horas (horário de Brasília) do dia
06/02/2009.




