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E N T R E V I S TA
-DATA: 06/02/2009
-LOCAL: Secretaria - Disciplina de Cirurgia Cardiovascular - Rua Napoleão de Barros, 715 -

3º andar - Vila Clementino - São Paulo - SP.
-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;

-Histórico Escolar, no qual constem as notas obtidas durante o Curso Médico;
-curriculum vitae contendo em anexo uma foto 3x4 recente e colorida.
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.
03) PEDIATRIA - ANO OPCIONAL
Pré-requisito de dois anos em Pediatria (Resolução CNRM 02/2006)

CÓDIGO PROGRAMA DURAÇÃO VAGAS DISPONÍVEIS
617 Pediatria Ano Opcional 01 ano 01

A seleção será feita em uma fase, em atendimento à Resolução 08/2004 da CNRM.
PROVA ESCRITA
-DATA: 07/02/2009
-LOCAL: Anfiteatro do Departamento de Pediatria - Rua Botucatu, 598 - Vila Clementino - São

Paulo - SP.
-HORÁRIO: 08:00 horas (horário de Brasília)
Constará de 06 questões dissertativas em Pediatria, com duração de 4 (quatro) 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.

04) ÁREAS DE ATUAÇÃO EM PEDIATRIA
Pré-requisito de dois anos em Pediatria (Resolução CNRM 02/2006)

CÓDIGO PROGRAMA DURAÇÃO VAGAS DISPONÍVEIS
607 Endocrinologia Pediátrica 01 ano 01
609 Hematologia e Hemoterapia Pediátri-

ca
01 ano 01

610 Infectologia Pediátrica 01 ano 02
6 11 Medicina do Adolescente 01 ano 01
612 Medicina Intensiva Pediátrica 02 anos 01
614 Neonatologia 01 ano 01
615 Nutrologia Pediátrica 01 ano 02
618 Pneumologia Pediátrica 01 ano 02
616 Reumatologia Pediátrica 01 ano 01

A seleção será feita em duas fases, em atendimento à Resolução 08/2004 da CNRM.
PROVA ESCRITA
-DATA: 06/02/2009
-LOCAL: Anfiteatro do Departamento de Pediatria - Rua Botucatu, 598 - Vila Clementino - São

Paulo - SP.
-HORÁRIO: 08:00 horas (horário de Brasília)
Constará de 06 questões dissertativas em Pediatria, com duração de 4 (quatro) 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.

05) ÁREAS DE ATUAÇÃO EM PSIQUIATRIA
Pré-requisito: Programa Completo de Psiquiatria; (Resolução CNRM 02/2006 e CFM

1.666/2003)

CÓDIGO PROGRAMA DURAÇÃO VAGAS DISPONÍVEIS
620 Psicoterapia 01 ano 01
619 Psiquiatria da Infância e Adolescência 01 ano 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 4 questões dissertativas em Psiquiatria, com duração de 3 (três) 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: Departamento de Psiquiatria - Rua Borges Lagoa, 570 - Vila Clementino - São Paulo

- SP.
-HORÁRIO: 11:30 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;

-Histórico Escolar, no qual constem as notas obtidas durante o Curso Médico;
-curriculum vitae contendo em anexo uma foto 3x4 recente e colorida.
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.
I X - E N T R E V I S TA S :
Critérios
I. Análise do curriculum vitae Peso 0,3 para os Programas 487 - Medicina de Família e

Comunidade, 620 - Psicoterapia e 619 - Psiquiatria da Infância e Adolescência; Peso 0,2 para os
Programas 617 - Pediatria Ano Opcional, 614 - Neonatologia e 616 - Reumatologia Pediátrica; Peso 0,5
para os demais Programas.

Quanto a instituição de origem:
ser reconhecida como centro formador, assistencial e de pesquisa científica;
possuir Hospital Universitário próprio;
oferecer ensino de graduação nos três níveis de atenção à saúde.
Desempenho durante a graduação (histórico escolar*)
Duração do internato
Atividades de representação estudantil
Iniciação e produção científicas
Monitorias
Participação em atividades extra-curriculares relacionadas ao ensino, assistência médica e es-

tágios supervisionados
Participação em congressos e cursos de extensão
Prêmios e distinções acadêmicas
Atividades comunitárias, culturais e esportivas
Língua estrangeira
Anotação negativa em responsabilidade e ética será considerada nota zero, independentemente

das notas curriculares.
II. Arguição do candidato Peso 0,7 para os Programas 487 - Medicina de Família e Co-

munidade, 620 - Psicoterapia e 619 - Psiquiatria da Infância e Adolescência; Peso 0,8 para os Programas
617 - Pediatria Ano Opcional, 614 - Neonatologia e 616 - Reumatologia Pediátrica; Peso 0,5 para os
demais Programas.

Avaliação do interesse na instituição, no programa e científico
Avaliação da apresentação, fluência verbal, atitude, postura, objetividade e maturidade
Defesa coerente dos dados apresentados no curriculum vitae

MARCOS PACHECO DE TOLEDO FERRAZ
Reitor Pró-Tempore

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agente de
integração, para gereciamento do contrato de estágiários da Unifesp.
Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 22/01/2009 de 10h00 às
17h00 . ENDEREÇO: Rua Botucatu, 740 - 5º andar - Depto. de
Importação e Compras Vila Clementino - SAO PAULO - SP . Entrega
das Propostas: a partir de 22/01/2009 às 10h00 no site www.com-
prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 03/02/2009 às 10h00 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r

RICARDO RIBEIRO DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 21/01/2009) 153031-15250-2008NE900006

PREGÃO Nº 391/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliários para salas de

aula Total de Itens Licitados: 00006 . Edital: 22/01/2009 de 08h00 às

12h00 e de 13h às 16h00 . ENDEREÇO: Estrada do Caminho Velho,

333 Pimentas - GUARULHOS - SP . Entrega das Propostas: a partir

de 22/01/2009 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura

das Propostas: 04/02/2009 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br

ALEXANDRE MONTEIRO NEVES

Pregoeiro

(SIDEC - 21/01/2009) 153031-15250-2008NE900006

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 330/2008

Comunicamos a reabertura de prazo da licitaçãosupracitada,
publicada no D.O. de 15/01/2009 . OBJETO : PREGAO ELETRO-
NICO Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza para
o Campus Baixada Santista Novo Edital: 23/01/2009 das 08h00 às
12h00 e d13h00 às 17h00 . Endereço: Avenida Ana Costa nº 95 - 1º
andar Vila Matias - SANTOS - SP Entrega das Propostas: a partir de
23/01/2009 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 04/02/2009, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

YGOR LUIZ VENTURA DE JESUS
Pregoeiro

(SIDEC - 21/01/2009) 153031-15250-2008NE900006




