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ESTÁGIO DE ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 

TABELA 1 – Das Vagas – Durações – Formas de Acesso – Matéria de 

Prova 

 
A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos/SP - ISCMS, à Avenida Dr. Cláudio Luis da 

Costa nº 50, Jabaquara, Santos - SP, CEP 11075-900, Tel/Fax: (13) 3202-0692, site: www.scms.org.br ou e-mail: 

diretoria.clinica@scsantos.com.br, abre inscrições para a realização de Processo Seletivo de Estágio de 

Especialização Médica com vagas nas áreas indicadas no item 1 deste Edital, para o ano de 2016, de 15/12/2015 

a 11/01/2016, através da organizadora Instituto Zambini. 

Áreas N.º De Vagas 
Duração Do 

Curso 
Acesso Matéria 

Cardiologia 05 02 anos 3.2.1; 6.2; 

Cirurgia Geral1 032 2 Acesso Direto 6.1; 

Cirurgia Plástica 06 03 anos 3.2.3; 6.4; 

Cirurgia Vascular * 03 02 anos 3.2.3; 6.4; 

Clínica Médica * 15 02 anos Acesso Direto 6.1; 

Coloproctologia 01 02 anos 3.2.3; 6.4; 

Endoscopia Per Oral 02 02 anos 3.2.3; 6.4; 

Gastroenterologia 03 02 anos 3.2.2; 6.3; 

Hematologia 02 02 anos 3.2.2; 6.3; 

Nefrologia * 02 02 anos 3.2.2; 6.3; 

Neurologia A.D.3 02 03 anos Acesso Direto 6.1; 

Neurologia P.R.3 01 02 anos 3.2.2; 6.2; 

Oncologia Clínica 01 02 anos 3.2.2; 6.2; 

Ortopedia 02 03 anos Acesso Direto 6.1; 

Otorrinolaringologia * 01 03 anos Acesso Direto 6.1; 

Pediatria 14 02 anos Acesso Direto 6.1; 

Pneumologia 02 02 anos 3.2.2; 6.3; 

Radiodiagnóstico * 054 03 anos Acesso Direto 6.1; 

Tocoginecologia 02 03 anos Acesso Direto 6.1; 

Urologia 01 03 anos 3.2.3; 6.4; 

Total de vagas 74 

 1 -  REQUISITOS BÁSICOS:  

 1.1 -  São requisitos básicos, aplicáveis a todos(as) 

os(as) candidatos(as), para a inscrição no concurso, os 

seguintes: 

 1.1.1 -  Ter concluído, ou concluir, pelo menos, uma 

semana antes do início do curso, graduação em 

medicina em instituição devidamente credenciada ao 

M.E.C. em qualquer parte do território nacional, ou no 

exterior, desde que possua a revalidação de seu 

Diploma, de acordo com as resoluções 1.831 e 1.832, 

ambas de 2008, do Conselho Federal de Medicina, 
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ressalvados os casos previstos nas supracitadas 

resoluções; 

 1.1.2 -  Estar devidamente registrado no Conselho 

Regional de Medicina, ou, caso formando, ter iniciado 

o processo de registro, nesse caso, a matrícula estará 

condicionada a apresentação do protocolo; 

 1.1.3 -  Preenchimento e envio da ficha de Inscrição 

no concurso; 

 1.1.4 -  Estar quite, ou dispensado, do Serviço Militar 

obrigatório (para candidatos do sexo masculino); 

 1.1.5 -  Pagamento das taxas de inscrição nos 

seguintes valores: 

 1.1.5.1 - de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), 

para as áreas com pré-requisito, salvo as do item 

1.1.5.2; 

 1.1.5.2 - de R$ 500,00 (quinhentos reais), para as 

áreas de Cardiologia e Neurologia (acesso direto), as 

quais contarão com prova mista; 

 1.1.5.3 - de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais), para as áreas de acesso direto, salvo a 

Neurologia (item 1.1.5.2); 

 1.1.6 -  Curriculum Vitae ou Lattes atualizado. 

 2 -  DAS VAGAS OFERECIDAS: 

 2.1 -  O total de vagas oferecidas encontra-se 

pormenorizado na Tabela 1; 

 3 -  DO ACESSO E DA GRADUAÇÃO PRÉVIA 

EXIGIDA:  

 3.1 -  As especialidades sinalizadas como de “acesso 

direto” não requerem quaisquer graduações prévias; 

 3.2 -  Para ingresso nas áreas sinalizadas da seguinte 

forma, o(a) candidato(a) deverá comprovar, mediante 

a apresentação, no ato da matrícula, de cópia do 

certificado de conclusão da Residência Médica ou do 

Estágio de Especialização, nas áreas a seguir 

descriminadas, com a duração igualmente descrita: 

 3.2.1 -  01 (um) ano de Clínica Médica; 

 3.2.2 -  02 (dois) anos de Clínica Médica; 

 3.2.3 -  02 (dois) anos de Cirurgia Geral; 

 4 -  DAS INSCRIÇÕES: 

 4.1 -  As inscrições deverão ser feitas exclusivamente 

pela Internet, através do site www.zambini.org.br, das 

14h00 de 15/12/2015 até as 21h00 de 11/01/2016.  

 4.1.1 -  O candidato deverá, no site acima descrito, 

encontrar o link de inscrição referente ao “Exame de 

Estágio para Especialização Médica – Santa Casa de 

Santos”, preencher o formulário com seus dados e 

optar por uma das oportunidades oferecidas.  

 4.1.2 -  Após o devido preenchimento e checagem das 

informações inseridas, o candidato deverá imprimir o 

boleto, procedendo seu pagamento da taxa de inscrição 

conforme valores do item 1.1.5 e seguintes deste Edital 

por Internet Banking ou em qualquer agência bancária.  

 4.1.3 -  O pagamento do respectivo boleto poderá ser 

realizado por meio de Internet Banking, em qualquer 

agência bancária ou caixa eletrônico com cartão de 

débito, exclusivamente, até a data de seu vencimento.  

 4.1.4 -  O Pagamento do boleto bancário NÃO poderá 

ser efetuado em Casas Lotéricas, Correios, 

Supermercados, Farmácias, agendamento bancário ou 

realizado via depósito.  

 4.1.5 -  Não serão oferecidas isenções ou descontos. 

 5 -  DAS PROVAS: 

 5.1 -  Primeira fase, composta por prova escrita no 

formato teste, com 60 (sessenta) questões de múltipla 

escolha acerca das matérias constantes do item 6 e com 

peso de 60% (sessenta por cento); 

 5.2 -  Para se habilitar na primeira fase o(a) 

candidato(a) deverá acertar, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) da prova; 

 5.3 -  Segunda fase, entrevista com análise de 

currículo, com peso total de 30% (trinta por cento) 

para a entrevista e 10% (dez por cento) para a análise 

do currículo; 

 5.4 -  Dos Critérios da 2ª Fase: 

 5.4.1 -  Entrevista: 

 5.4.1.1 - Apresentação; 

 5.4.1.2 - Conhecimento acerca da especialidade; 

 5.4.2 -  Análise de Curriculum: 

 5.4.2.1 - Notas; 
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 5.4.2.2 - Monitorias Ministradas; 

 5.4.2.3 - Trabalhos Científicos Apresentados e, ou, 

publicados; 

 5.4.2.4 - Participação e Organização de Simpósios, 

Congresso e Jornadas; 

DATA: A Primeira Etapa (prova escrita) será 

realizada no dia 23/01/2016. HORÁRIO: Os portões 

serão abertos às 8h00 e serão fechados às 9h00. Após 

esse horário não será permitida a entrada de 

retardatários. A duração da prova é de 03 (três) 

minutos.  

A Segunda Etapa será realizada nos dias 01, 02 e 03 

de fevereiro de 2016 em locais e horários a serem 

definidos pela Comissão do Exame. 

 6 -  MATÉRIA: 

 6.1 -  Para os(as) candidatos(as) de áreas de “acesso 

direto” a matéria de prova será distribuída igualmente 

entre: 

 6.1.1 -  Clínica Médica; 

 6.1.2 -  Cirurgia Geral; 

 6.1.3 -  Ginecologia e Obstetrícia; e, 

 6.1.4 -  Pediatria;  

 6.2 -  Para os(as) candidatos(as) de áreas de “pré-

requisito” de 01(um) ano de Clínica Médica, assim 

como as assim sinalizadas na tabela 1, a matéria de 

prova será distribuída igualmente entre: 

 6.2.1 -  Clínica Médica; e, 

 6.2.2 -  a Especialidade para qual se presta; 

 6.3 -  Para os(as) candidatos(as) de áreas de “pré-

requisito” de 02(dois) anos de Clínica Médica, a 

matéria de prova será composta, exclusivamente, por 

questões dessa especialidade: 

 6.4 -  Para os(as) candidatos(as) de áreas de “pré-

requisito” de 02(dois) ano de Cirurgia Geral, a matéria 

de prova será composta, exclusivamente, por questões 

dessa especialidade: 

 7 -  DO CURSO:  

 7.1 -  A especialização a ser desenvolvida, tem 

caráter voluntário opcional e, portanto, não 

remunerado; 

 7.2 -  A mesma se dará por intermédio de estágio, 

com duração mínima de 02 (dois) anos e máxima de 03 

(três) anos (como descrito na tabela 1), o qual será 

desenvolvido através de aulas práticas e teóricas; 

 7.3 -  O aqui tratado tirocínio será regido pelo 

Regulamento dos Médicos Estagiários, o qual é 

vinculado ao Regimento Interno de cada uma das áreas 

e ao Regulamento do Corpo Clínico; 

 7.4 -  Todos os cursos terão início dia 01 de março de 

2016; 

 8 -  DOS CANDIDATOS ESTRANGEIROS: 

 8.1 -  Os candidatos estrangeiros, ou brasileiros 

graduados no exterior, deverão atender, além das 

demais descritas neste edital, as exigências legais 

aplicáveis, bem como às normas do Conselho Federal 

de Medicina – C.F.M. – no que tange cursar 

especialização no país. 

 9 -  Dos critérios de seleção:  

 9.1 -  Divulgação dos Gabaritos: dia 25/01/2016 às 

14h00 na Sala da COREME da ISCMS e no site da 

entidade organizadora www.zambini.org.br  

 9.2 -  Divulgação dos Resultados: 28/01/2016 às 

14h00, será divulgada a Lista com o número de 

inscrição dos candidatos habilitados na 1ª fase na Sala 

da COREME da Irmandade da Santa Casa da 

Misericórdia de Santos/SP, e também através dos sites: 

www.scms.org.br e www.zambini.org.br.  

 9.3 -  O(A)s candidato(a)s deverão apresentar-se para 

as provas portando Cédula de Identidade (RG original) 

antes do horário de fechamento dos portões, sob pena 

de eliminação do certame;  

 9.4 -  O não comparecimento do(a) candidato(a) na 

Segunda Etapa resultará na sua eliminação;  

 9.5 -  Será anulada a alternativa que apresentar rasura, 

omissão, ou duplicidade de resposta;  

 9.6 -  No resultado final, havendo empate, será 

considerada para desempate, em ordem decrescente:  

a) a maior nota do exame escrito (Etapa 1);  

b) o(a) candidato(a) de maior idade.  
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 9.6.1 -  Critérios de Análise de Curriculum Vitae: a) 

Notas e Tempo de Conclusão do Curso Médico.  

b) Monitorias Ministradas.  

c) Trabalhos Científicos Apresentados / Publicados  

d) Participação e Organização de Simpósios, 

Congressos e Jornadas.  

 10 -  Interposição de Recursos:  

A interposição de recursos sobre os resultados 

divulgados deverá ser impetrada através do site do 

Instituto Zambini, na seção referente a este Processo 

Seletivo, no link Recursos, em até 02 (dois) dias úteis, 

improrrogáveis, conforme segue:  

a) Publicação de Edital ou Aviso Pertinente ao 

Concurso;  

b) Divulgação do Gabarito e Resultado das Provas;  

c) Divulgação do Resultado Final.  

 11 -  Da matrícula do(a)s classificado(a)s: 

 11.1 -  As matrículas do(a)s aprovado(a)s serão 

efetuadas nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2016 

das 8h00 às 16h00 na Diretoria Clínica da ISCMS. 

Após esse período, o(a)s aprovado(a)s não 

matriculado(a)s perderão automaticamente as suas 

vagas, e terá início a chamada do(a)s candidato(a)s 

excedentes, que terão 02 (dois) dias úteis para 

matricularem-se;  

 11.2 -  Os documentos para a matrícula serão os 

mesmos solicitados na inscrição do concurso;  

 11.3 -  No ato da posse, o(a)s residentes assinarão o 

TERMO DE COMPROMISSO, no qual terão e 

declararão plena consciência do teor do Regimento 

Interno da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 

de Santos/SP.  

 11.4 -  Documentos necessários para a posse:  

a) Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão de 

Curso Médico;  

b) 02 (duas) fotos 3x4;  

c) Curriculum Vitae resumido.  

 11.5 -  Candidato(a)s Estrangeiro(a)s:  

 11.6 -  Documentos Comprobatórios das Resoluções 

do Conselho Federal de Medicina-CFM nº1.831/2008 

e 1.832/2008: a) Diploma Revalidado; b) Visto 

Permanente; c) Proficiência em Português – CELPE – 

Bras. d) Registro no Conselho Regional de Medicina - 

CRM.  

 11.7 -  Candidato(a)s brasileiro(a)s que cursaram no 

Exterior devem apresentar Diploma Revalidado.  

 11.8 -  O(A) candidato(a) é responsável pelas 

informações prestadas arcando com as consequências e 

eventuais erros. A inscrição em desacordo com este 

Edital será anulada em qualquer época, resultando na 

eliminação do(a) candidato(a), na exclusão do seu 

nome da Relação de Aprovação, perda de todos os 

direitos decorrentes, mesmo que tenha ocorrido a 

homologação do resultado.  

 11.9 -  Do início do Estágio de Especialização 

Médica: 01/03/2016 às 08h00 na Instituição 

(Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 

Santos/SP).  

 11.10 -  Informações Gerais: No tel: (13) 3202-0692 

– horário de atendimento das 8h00 às 16h00, no SAC – 

Serviço de atendimento ao candidato (11) 5594-8441 

ou no e-mail atendimento@zambini.org.br 

 

Observações: 

* Serviços devidamente credenciados e reconhecidos por suas respectivas Sociedades Brasileiras. 

1 O Serviço de Cirurgia Geral dispõe de 03 (três) vagas para especialização, sendo destas 02 (duas) para o Módulo Básico, com duração de 02 (dois) 

anos, e 01(uma) para o Módulo Avançado, com duração de 04 anos. 

2 Os candidatos no ato da inscrição deverão optar entre o módulo básico ou avançado. Caso os 03 (três) primeiros colocados no concurso tenham 

optado pelo módulo avançado, automaticamente as duas vagas do módulo básico tornar-se-ão vagas de módulo avançado. Entretanto, se os 03 (três) primeiros 

colocados tiverem escolhido o módulo básico, se classificarão os 02 (dois) primeiros, de modo que a vaga remanescente será preenchida pelo candidato que 
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obtiver a melhor nota dentre os que optaram pelo módulo avançado. Cabendo ressaltar que, caso ninguém opte pelo módulo avançado, as 03 (três) vagas tornar-

se-ão de módulo básico.
 

3
  O programa de Neurologia tem por pré-requisito a formação anterior de, ao menos, 1(hum) ano em Clínica Médica. Todavia, para os que não 

cumprem tal requisito admite-se o ingresso direto, contudo a duração do curso desses indivíduos será acrescido em 1(hum) ano, sendo certo que no primeiro ano 

do curso o estagiário dessas áreas estará vinculado ao serviço de Clínica Médica para cumprimento do pré-requisito. Assim sendo, a especialidade disporá de 02 

(duas) vagas para acesso direto (duração de três anos) e 1 (uma) vaga para pré-requisito de, pelo menos, um ano em Clínica Médica. 

4  O programa de Radiodiagnóstico/Radiologia possuí cinco vagas para especialização, no entanto, destas somente duas são reconhecidas pela 

Sociedade Brasileira de Radiologia. De modo que os dois primeiros colocados preencheram estas. 


