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HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 01/2014 

PRIMEIRO E TERCEIRO ANOS DE RESIDÊNCIA MÉDICA - (R1) – (R3) 

 

O Hospital Municipal “Dr. José de Carvalho Florence”, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina – SPDM, através da Comissão de Residência Médica - COREME, no uso de suas atribuições legais, 

torna pública a Retificação do Edital de Seleção Pública 01/2014:  

 

1. Onde se lê: 

CAPÍTULO VII - DAS VAGAS, ESCOLHA E ADMISSÃO 

7.2. O candidato deverá se apresentar para matrícula no dia 25, 26 ou 27 de janeiro de 2015 até às 16h00, na 

Secretaria do Centro de Estudos “Prof. Dr. Fábio Scmidt Goffi” no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho 

Florence, sito a Rua Saigiro Nakamura 800, Vila Industrial. O candidato que não se apresentar neste período 

será considerado desistente e portanto, desclassificado; será convocado o próximo da lista, por telegrama, com 

prazo de 48 horas corridas para se apresentar, após o qual será considerado desistente, e assim 

sucessivamente. Após completado o número de vagas, os candidatos não matriculados ficarão em lista de 

espera, pois caso hajam desistências, serão convocados conforme procedimento descrito acima. 

 
Leia-se: 
7.2. O candidato deverá se apresentar para matrícula no dia 25, 26 ou 27 de fevereiro de 2015 até às 16h00, na 

Secretaria do Centro de Estudos “Prof. Dr. Fábio Scmidt Goffi” no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho 

Florence, sito a Rua Saigiro Nakamura 800, Vila Industrial. O candidato que não se apresentar neste período 

será considerado desistente e portanto, desclassificado; será convocado o próximo da lista, por telegrama, com 

prazo de 48 horas corridas para se apresentar, após o qual será considerado desistente, e assim 

sucessivamente. Após completado o número de vagas, os candidatos não matriculados ficarão em lista de 

espera, pois caso hajam desistências, serão convocados conforme procedimento descrito acima. 

 

E para que ninguém alegue desconhecimento, expede-se o presente edital. 

 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE 

São José dos Campos, 10 de outubro de 2014. 


