
Residência Médica 
Hospital de Caridade São Vicente de Paulo – Jundiaí 

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo de Jundiaí, torna público que estarão abertas no período de 
18/12/2017 a 12/01/2018 as inscrições ao concurso para Residência Médica em Neurocirurgia, com duas 
vagas e acesso direto. Por ocasião da inscrição, o candidato deve preencher a ficha de inscrição, fornecer 
uma foto 3X4, e apresentar cópia do RG ou carteira do CRM, (na sua ausência deverá entregar o certificado 
de conclusão do curso médico em escola reconhecida pelo MEC ou, diploma devidamente revalidado pelo 
MEC quando este for expedido por instituição estrangeira), podendo a falta destes ser suprida por uma 
declaração de estar o candidato cursando o último ano de Faculdade de Medicina reconhecida pelo MEC. A 
taxa de inscrição no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) deverá ser paga no Banco do Brasil, 
conta corrente 109495-5 agência 0052. As inscrições devem ser feitas no Centro de Estudos do 
Departamento de Neurocirurgia do Hospital, rua Anchieta 519, Jundiaí, S.P., no horário das 13h00min às 
17h00min em dias úteis ou, pelo Correio, mediante envio de Sedex com cópia dos documentos, ficha de 
inscrição e comprovante do depósito do valor com data de postagem limite até 09/01/2018.  Não serão 
aceitas inscrições pelo Correio com data de postagem posterior à data limite. Informações e ficha de inscrição 
podem ser obtidas pelo e.mail coremefas@terra.com.br. Os profissionais que tenham direito a pontuação 
extra pelo Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica, (Resolução 03/2011 da CNRM), 
devem informar este fato no ato da inscrição ao concurso. A ausência deste informe no ato da inscrição, 
implicará na não computação de quaisquer pontos extras particularmente após a divulgação dos resultados 
finais. São oferecidas 2 vagas para R1 no programa de residência médica (PRM) em neurocirurgia, programa 
este com duração de 5 anos e, com acesso direto. O concurso constará de duas fases, sendo a primeira fase 
constituída por  uma  prova de 50 questões de múltipla escolha, abrangendo as áreas de Cirurgia Geral, 
Pediatria, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Medicina Preventiva e Social, divididas equitativamente, 
com duração de 2 horas e trinta minutos e, será realizada no dia 16 de janeiro de 2018 às 08h00min no 
centro de Estudos do Departamento de Neurocirurgia do Hospital São Vicente de Paulo, localizado à rua 
Anchieta nº 519 – Jundiaí – S.P. Os candidatos devem apresentar-se no local da prova com antecedência de 
15 minutos, não sendo permitido ingresso ao local de prova após o inicio da mesma. Serão convocados à 
segunda fase, aqueles candidatos que obtenham nota mínima na primeira fase igual ou superior a 25 pontos. 
O resultado desta fase será divulgado às 12h00min na mesma data, no saguão do Centro de Estudos. A 
segunda fase, será realizada no mesmo local e data, com inicio às 14h00min e, constará de prova específica 
com peso de 40 pontos e duração de 2 horas e, entrevista com peso de 10 pontos. A prova específica 
consistirá em 40 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada questão, abrangendo temas de exame 
neurológico, neurofisiologia, neuroanatomia, neurologia clínica, urgências neurológicas e neurocirúrgicas e 
clínica neurocirúrgica. A ordem das entrevistas será a ordem da conclusão (entrega) da prova da segunda 
fase. A média final será a soma dos pontos obtidos na primeira e segunda fase. É desejável que o candidato 
compareça à entrevista com seu curriculum vitae. Em nenhuma fase será permitida a utilização de meios 
físicos ou eletrônicos passíveis de utilização para consulta. Serão considerados aprovados os dois primeiros 
colocados em acordo com o número de vagas disponíveis e, em caso de empate, terá preferência o 
candidato mais velho. Havendo desistência, respeitada a ordem de classificação, serão convocados 
sucessivamente por telefone, mensagem de texto e e.mail o candidato seguinte que, nesta situação, deve 
assumir a vaga remanescente impreterivelmente em até 48 horas após a comunicação de disponibilidade da 
mesma e, em não o fazendo, estará desclassificado, quando então, o candidato seguinte na ordem de 
classificação será convocado e assim sucessivamente, conforme determina a resolução 01/2017 da CNRM. 
O horário da emissão da mensagem de texto e e.mail, será considerado para cômputo das 24 horas de que 
trata o presente edital, sendo sempre horário comercial. É responsabilidade do interessado manter-se 
conectado à web e consultar seu e.mail. O resultado final será afixado no respectivo Centro de Estudos e 
poderá ser obtido por telefone ou e.mail a partir das 10h00min do dia 17/01/2018, devendo a matrícula ser 
realizada dia 19/01/2018 no Departamento de Neurocirurgia em horário comercial. O programa terá inicio em 
01/03/2018 em acordo com a resolução 01/2017 da CNRM. O programa é reconhecido pela CNRM/MEC e 
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. No ato da inscrição o candidato deve ler o regulamento do programa 
particularmente quanto aos requisitos para aprovação aos anos subsequentes, incluindo a obrigatoriedade de 
realizar anualmente a prova da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e nela ser aprovado. 



A realização da inscrição ao concurso implica na aceitação por parte do candidato se aprovado de todas as 
normas, regulamentos e regimentos do PRM e das instituições hospitalares conveniadas.  
 
 


