EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 01/2019
SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – ANO DE 2020

A SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
RIBEIRÃO PRETO – SCMRP, no uso das atribuições estatutárias e regimentais, torna pública
a Retificação nº 01/2019 do Edital do Processo Seletivo de Residência Médica – Ano de 2020,
conforme segue:

1. Objetivando a correção do local a ser realizada a segunda etapa do certame, no Edital de
Abertura, em seu item 4.3.2, onde se lê:

LOCAL: Centro Universitário Barão de Mauá, localizado à Rua Ramos de Azevedo nº 423
(entrada do prédio novo)- Jardim Paulista - Ribeirão Preto/SP.

Leia-se:

LOCAL: Centro Universitário Barão de Mauá, localizado à Rua José Curvelo da Silveira Jr nº
110 Jd. Califórnia – Ribeirão Preto – SP.

2. No Edital de abertura, objetivando a ampliação do número de candidatos a serem
submetidos à segunda fase em Anestesiologia, onde se lê:
4.10.1. Na área/especialidade de Anestesiologista serão submetidos à Segunda Etapa do

Concurso os 12 (doze) primeiros colocados na Primeira Etapa, ou seja, os doze candidatos
que obtiverem as maiores notas na Prova Objetiva (proporção de 04 candidatos/vaga),
habilitar-se-ão à entrevista para análise e arguição do currículo, com peso de 10% (dez
por cento) da Classificação Final. O candidato deverá entregar seu Curriculum Vitae,
acompanhado de fotocópia de todos os certificados, incluindo Histórico Escolar do Curso
Médico.

Leia-se:

4.10.1.
Na área/especialidade de Anestesiologista serão submetidos à Segunda Etapa
do Concurso os 20 (vinte) primeiros colocados na Primeira Etapa, ou seja, os vinte
candidatos que obtiverem as maiores notas na Prova Objetiva (proporção de 05
candidatos/vaga), habilitar-se-ão à entrevista para análise e arguição do currículo, com
peso de 10% (dez por cento) da Classificação Final. O candidato deverá entregar seu
Curriculum Vitae, acompanhado de fotocópia de todos os certificados, incluindo Histórico
Escolar do Curso Médico.

3. Sendo assim, tendo em vista as alterações constantes no presente Edital de
Retificação, o Instituto Zambini e a Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto
informam que já encontra-se no site www.zambini.org.br a versão consolidada do
presente edital, contendo as alterações supra dispostas.

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o seguinte Edital.
Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto
Zambini, por meio do SAC 11 5594-8441 ou por e-mail atendimento@zambini.org.br.

Ribeirão Preto, 04 de setembro de 2019
Sociedade Beneficente Hospitalar Santa Casa De Misericórdia de Ribeirão Preto

