HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 02/2017
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 02/2017:

1. Alteração no cronograma:
CRONOGRAMA (datas prováveis, sujeitas a alterações)
REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA (entrega, análise e arguição de CV)

08 de fevereiro de 2017

DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

13 de fevereiro de 2017

PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM FACE CLASSIFICAÇÃO
FINAL
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
MATRÍCULA

14 e 15 de fevereiro de 2017
17 de fevereiro de 2017
20, 21 e 22 de fevereiro de 2017

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO

02 de março de 2017

INÍCIO DAS ATIVIDADES

02 de março de 2017

2. Onde se lê:

7.1. Os candidatos serão convocados para as vagas por classificação e por opção de programa (Anestesiologia,
Cirurgia Geral, Clínica Médica, Neurocirurgia, Neurologia, Obstetrícia e Ginecologia, Ortopedia, Pediatria,
Intensiva Adulto, Intensiva Pediátrica e Neonatologia).
7.2. O candidato deverá se apresentar para matrícula nos dias 20, 21 ou 22 de fevereiro de 2017 das 8h00 às
16h00, na Secretaria do Centro de Estudos “Prof. Dr. Fábio Schmidt 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, portanto desclassificado; será convocado o próximo da lista, por
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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:

7.1. Os candidatos serão convocados para as vagas por classificação e por opção de programa (Anestesiologia,
Cirurgia Geral, Clínica Médica, Neurocirurgia, Neurologia, Obstetrícia e Ginecologia, Ortopedia, Pediatria,
Intensiva Adulto, Intensiva Pediátrica e Neonatologia).
7.2. O candidato deverá se apresentar para matrícula nos dias 20, 21 ou 22 de fevereiro de 2017 das 8h00 às
16h00, na Secretaria do Centro de Estudos “Prof. Dr. Fábio Schmidt Goffi” no Hospital Municipal Dr. José de
Carvalho Florence, sito a Rua Saigiro Nakamura 800, Vila Industrial, de acordo com o Edital de Convocação
publicado no site do Instituto Zambini www.zambini.org.br. O candidato que não se apresentar neste período
será considerado desistente e, portanto, desclassificado; será convocado o próximo da lista, por meio de Edital
de Convocação no site www.zambini.org.br, onde terá o candidato o prazo de 48 horas corridas para se
apresentar, após o qual, caso não compareça, será considerado desistente, e assim sucessivamente. Após
completado o número de vagas, os candidatos não matriculados ficarão em lista de espera, pois caso haja
desistências, serão convocados conforme procedimento descrito acima.
7.2.1. O Instituto Zambini enviará informativo por meio de mensagem de texto (SMS) aos candidatos, de
acordo com o número de telefone celular informado na inscrição, não isentando, contudo, a responsabilidade
de cada participante do certame em acompanhar, nos veículos acima descritos, a data, o horário e o local de
sua Convocação.

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.

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE
São José dos Campos, 16 de fevereiro de 2017.
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