
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA 1o- ANO DE RESIDÊNCIA MËDICA

O Reitor da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina, torna público que fará realizar por
intermédio da UNIFESP/EPM, concurso de Seleção para preenchimento de vagas de médicos residentes de 1º ano (R-
1), para acesso direto, e área de atuação em Pediatria, com pré-requisito de dois anos de Pediatria, para o ano 2004.
I - INSCRIÇÕES:
1 - As inscrições serão recebidas, no período de 29 de janeiro a 04 de fevereiro de 2004, somente via on-line (internet)
no site: http://proex.epm.br e clicar residência médica. 
2- Caso não consiga efetivar sua inscrição via on-line a Pró-Reitoria de Extensão colocará a disposição um computador
para efetivar a mesma, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 16:00 horas, no seguinte endereço: Rua Pedro de Toledo, 947 - Vila
Clementino - SP.
3- Para inscrever-se o interessado deverá :
a - preencher todos os campos da ficha de inscrição e encaminhar somente via on-line.
b - o comprovante original da taxa de pagamento deverá ser entregue no ato da prova e pagamento dentro do prazo de
inscrição acima, devidamente identificado com nome do candidato e o nº do CPF do próprio candidato, caso contrário
não poderá realizar a prova.
4 - Candidatos Estrangeiros e Médicos Brasileiros com graduação no Exterior:
Resolução CFM Nº 1.669 de 13/06/2003.
-as inscrições serão on-line ( preencher a ficha de inscrição e encaminhar on-line) e enviar a seguinte documentação via
sedex:
-Xerox autenticado do visto de permanência definitivo no Brasil;
-Xerox autenticado do Diploma devidamente revalidado em Instituição competente no Brasil.
-O comprovante original da taxa de pagamento deverá ser entregue no dia da prova, dentro do prazo de inscrição
acima, devidamente identificado com nome do candidato e o CPF, caso contrário não poderá realizar a prova
5 - Serão indeferidas as inscrições após o dia 04/02/2004 
6 - Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição.
7 - As inscrições deverão ser efetuadas para o programa oferecido com opção única e intransferível.

II- TAXA DE INSCRIÇÃO:
R$ 200,00 (duzentos reais)
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4201-3
CONTA CORRENTE: 170500-8
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 15303115250097-1
IDENTIFICAR CPF DO CANDIDATO
III- CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO:
Após o encaminhamento da ficha de inscrição via on-line, aguardar confirmação da inscrição, através do site:
http://proex.epm.br e dúvidas e-mail: coreme@proex.epm.br
NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES:
1. Se a ficha de inscrição não estiver completa (todos os campos preenchidos);
2. O comprovante da taxa de pagamento após o último dia de inscrição (04/02/2004);
3. Documentação incompleta, no caso de candidatos estrangeiros.

IV- OPÇÕES DE ESPECIALIDADE:
ÁREA DE ACESSO DIRETO
CÓDIGO PROGRAMAS DURAÇÃO DO

PROGRAMA
VAGAS
CREDENCIADAS

VAGAS
OFERECIDAS

2048 Patologia Clínica e Medicina Laboratorial 03 anos 02 02

ÁREAS DE ATUAÇÃO EM PEDIATRIA
CÓDIGO PROGRAMAS DURAÇÃODO

PROGRAMA
VAGAS
CREDENCIADAS

VAGAS
OFERECIDAS

2059 Medicina do Adolescente 01 ano 01 01

2064 Reumatologia Pediátrica 01 ano 01 01

OBS: As vagas oferecidas em número inferior as credenciadas decorrem da ausência de disponibilidade financeira e
orçamentária para as bolsas.
NOTA: O número de vagas poderá ser acrescido, a critério da UNIFESP/EPM, observando-se o número de vagas
credenciadas, desde que haja disponibilidade orçamentarária para tal.



V - SELEÇÃO:
A seleção será feita em duas etapas:
1- Primeira etapa: prova de suficiência;
2- Segunda etapa: entrevista e análise de curriculum vitae.
3- Para a Prova de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, em atendimento à Resolução nº 01/00 da Comissão
Nacional de Residência Médica - CNRM, observando a relação entre 90% e 10% prova/entrevista e a prova de
suficiência constará de 50 questões de múltipla escolha em Medicina Geral;
4- Para a Prova de Reumatologia Pediátrica e Medicina do Adolescente em atendimento à Resolução nº 01/00 da
Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM, observando a relação entre 90% e 10% prova/entrevista e a prova
de suficiência constará de 05 questões dissertativas, de Pediatria.
As provas serão elaboradas e aplicadas por integrantes da Comissão de Residência Médica da UNIFESP/EPM, no dia
06 de fevereiro de 2004 (sexta-feira)
O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar a Cédula de Identidade original no momento de realização da prova e
o comprovante original de pagamento.
O local de realização da prova será divulgado no site: http://proex.epm.br e na Pró-Reitoria de Extensão, Rua Pedro de
Toledo, 947 - Vila Clementino - SP.

ATENÇÃO:
O resultado da prova de suficiência será divulgado no mesmo dia, os candidatos serão convocados em ordem alfabética,
conforme classificação obtida na prova objetiva, desde que tenham atingido o número mínimo de acertos previsto pela
Comissão de Residência Médica da UNIFESP/EPM (40% do número possível de acertos), da seguinte forma:
1 - em número 3 (três) vezes maior que o de vagas oferecidas para os Programas de Patologia Clínica/Medicina
Laboratorial, Medicina do Adolescente e Reumatologia Pediátrica (áreas de atuação)

VI- ENTREVISTA:
As entrevistas serão realizadas no dia 06/02/2004. Os locais e horários serão divulgados com as listagens dos
candidatos convocados, na Pró-Reitoria de Extensão, Rua Pedro de Toledo, 947 - Vila Clementino - SP.
Os candidatos convocados para entrevista deverão comparecer as mesmas munidos de:
- Histórico Escolar, no qual constem as notas obtidas durante o Curso Médico;
- Curriculum vitae contendo uma foto 3 X 4 recente e colorida..
A classificação final resultará da soma das notas obtidas na prova de suficiência, entrevista e análise do Histórico
Escolar e Curriculum Vitae.
VII- DIVULGAÇÃO RESULTADOS FINAIS DATA/HORÁRIO/LOCAL
O resultado final (relação dos candidatos aprovados por área de opção) será divulgado no dia 06/01/2004, a partir das
17:00 horas, no site: http://proex.epm.br
VIII - MATRÍCULA:
Os candidatos classificados deverão oficializar a matrícula no prazo de 48 horas após a convocação, sob pena de
desclassificação. 
Candidatos aprovados deverão efetuar matrícula dia 09 ou 10 de fevereiro de 2004, das 09:00 às 12:00 e das13:00 às
16:00 horas, na Pró-Reitoria de Extensão, à Rua Pedro de Toledo, 947.
Para matricular-se o candidato aprovado deverá entregar pessoalmente ou por procuração a seguinte documentação:
1-) recibo de pagamento de taxa de expediente R$30,00(trinta reais)
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4201-3
CONTA CORRENTE: 170500-8
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 15303115250097-1
2-) uma foto 3X4 recente e colorida;
3-) Diploma de Médico e número do registro (CRM) junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo;
4-) A declaração de conclusão do curso será aceita a título provisório, para fins de matrícula do candidato. No entanto,
o diploma deverá ser apresentado pelo médico residente durante o primeiro ano letivo do Programa de Residência
Médica, sob pena de não lhe ser deferida a matrícula para o ano seguinte. Para os programas com pré-requisito em
Pediatria apresentar declaração de dois anos com o número do parecer de credenciamento e a data.
5-) CIC; http://www.receita.fazenda.gov.br
6-) R.G. (Cédula de Identidade);
7-) Título de eleitor;
8-) Tipo sanguíneo;
9-): Inscrição INSS http://www1.dataprev.gov.br/cadint/cadint.html

CANDIDATOS ESTRANGEIROS E MÉDICOS BRASILEIROS COM GRADUAÇÃO NO EXTERIOR:
Na hipótese de candidato que tenha concluído o curso de graduação em Instituição estrangeira, somente será deferida
sua matrícula no Programa de Residência Médica mediante a apresentação dos seguintes documentos:
1-) Xerox autenticado do Diploma devidamente revalidado por Instituição competente);
2-) Xerox autenticado do visto de permanência definitivo no Brasil;
3-) Tipo sangüíneo;



4-) Inscrição INSS. http://www1.dataprev.gov.br/cadint/cadint.html

IX - DISPOSIÇÕES FINAIS:
1 - Os candidatos que ingressarem na Residência Médica farão jus a uma bolsa de acordo com o estabelecido pela
CNRM Lei federal 10.405 de 01/01/2002, observadas as disponibilidades orçamentárias da Universidade Federal de
São Paulo.
2 - Os candidatos serão admitidos à Residência Médica na ordem rigorosa de classificação, até o número de vagas
oferecidas. 
4 -A inscrição implicará no compromisso de aceitação, por parte do candidato, das condições referentes à seleção e
demais disposições estabelecidas pelo Regimento interno da COREME e estatuto do Programa.

ULYSSES FAGUNDES NETO
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