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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 02/2019 

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA – ANO DE 2019 

 

A IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS, no uso das atribuições estatutárias e 

regimentais, tendo em vista as determinações do Conselho Regional de Medicina, torna público o Edital de 

Retificação nº 02/2019 do Edital do Processo Seletivo de Estágio de Especialização Médica – Ano de 2019. 

 

1. De acordo com determinações do Conselho Regional de Medicina, na Tabela III – ÁREAS DE PRÉ-

REQUISITO EM CIRURGIA GERAL, das cinco vagas à especialidade de Cirurgia Plástica, três 

vagas serão destinadas a médicos brasileiros e duas vagas para médicos estrangeiros, desse modo, 

na Tabela III, onde se lê:  

 

Especialidade Vagas Disponíveis  Duração em anos 

Cirurgia Plástica (*) (**) 5 03 anos 

 

Leia-se: 

Especialidade Vagas Disponíveis  Duração em anos 

Cirurgia Plástica (*) (**) 

3 para candidatos 

brasileiros 
03 anos 

2 para candidatos 

estrangeiros 

 

2. Levando em consideração a quantidade de vagas, os três primeiros candidatos brasileiros aprovados, 

ocuparão as três vagas disponíveis, ficando as duas ultimas reservadas aos dois primeiros candidatos 

estrangeiros aprovados. 

 

3. Os candidatos estrangeiros não serão submetidos à análise de títulos. Assim sendo, no item “IV- Da 

Seleção”, onde se lê: 

 

IV – DA SELEÇÃO 

4.1. A seleção obedecerá a Primeira Fase obrigatória, com prova objetiva com peso de 60% 

(sessenta por cento) e Segunda Fase com arguição de currículo e entrevista com peso de 40% 

(quarenta por cento). 

4.2. Submeter-se-ão os candidatos ao processo de seleção pública, consoante o critério abaixo 

relacionado: 
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Modalidade Escolhida Prova Objetiva x % Currículo x % 

Prova Objetiva + Análise e Arguição do Currículo 6 (60%) 4 (40%) 

 

Leia – se: 

IV – DA SELEÇÃO 

4.3. A seleção obedecerá a Primeira Fase obrigatória, com prova objetiva com peso de 60% (sessenta 

por cento) e Segunda Fase com arguição de currículo e entrevista com peso de 40% (quarenta por 

cento), exceto para os candidatos estrangeiros aprovados, que não serão submetidos à segunda 

etapa de análise de títulos. 

4.4. Submeter-se-ão os candidatos ao processo de seleção pública, consoante o critério abaixo 

relacionado: 

 

Modalidade Escolhida Prova Objetiva x % Currículo x % 

Cirurgia Plástica (candidatos brasileiros) Prova Objetiva + 

Análise e Arguição do Currículo 

6 (60%) 4 (40%) 

Cirurgia Plástica (candidatos estrangeiros) 
10 (100%) - 

 

 

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. 

 

 

Santos, 20 de dezembro de 2018. 

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos 

 

mailto:atendimento@zambini.org.br

