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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E LOCAL DE PROVA
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA TERCEIRO ANO DO PROGRAMA
RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL 2022 – PRÉ REQUISITO

Considerando o atual momento que se encontra o país e ainda pelo fato
de a Organização Mundial de Saúde ter alçado a patologia do Coronavírus
(COVID-19) ao patamar de “pandemia”, sendo necessário observar protocolos
de segurança objetivando oferecer aos candidatos a estrutura de prova
necessária e, principalmente, segura, tais como: evitar aglomerações,
disponibilização de álcool em gel 70%, sabonete líquido nos sanitários, apoio e
presença de equipe na aferição de temperatura, etc., ficam previstas as
condutas necessárias por parte dos candidatos a serem observadas no dia da
aplicação do processo:

- O candidato deve chegar ao local de prova e se dirigir imediatamente para a
sala ao qual foi convocado, sem permanecer defronte ao prédio ou no pátio do
mesmo;

- O candidato deve sair da sala ao qual foi convocado e imediatamente se
retirar do prédio;

- O ingresso ao local de prova só será permitido, obrigatoriamente, mediante a
utilização correta de máscaras de proteção facial individual, inclusive devem os
candidatos levar máscara reserva para que possam realizar a troca de suas
máscaras de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde;

- O candidato poderá entrar no local de aplicação portando seu próprio frasco
de álcool em gel ou outros antissépticos para as mãos;
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- O candidato poderá entrar no local de aplicação portando sua garrafa de
água;

- O candidato preferencialmente não deverá se ausentar da sala para utilização
dos sanitários, salvo caso de extrema necessidade e urgência, pois estes terão
rígido processo de controle para evitar o uso simultâneo e incentivando a
prática da higiene e a devida assepsia;

- O candidato deve permitir e facilitar a aferição da temperatura ao ingressar no
prédio da aplicação das provas;
- O candidato deve levar consigo um saco plástico para que possa descartar o
próprio lixo produzido.

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA, torna público a
Homologação

das

Inscrições

do

PROCESSO

DE

SELEÇÃO

PARA

RESIDÊNCIA MÉDICA 2022 – ACESSO DIRETO para o preenchimento de
vagas dos programas constantes do Edital de Abertura de Inscrição.

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS
PROGRAMAS

VAGAS

INSCRITOS

Cirurgia Geral

1 Vaga para R3

1

RELAÇÃO DE CANDIDATOS INSCRITOS
NOME

INSCRIÇÃO

PROGRAMA

Mateus Maziero de Carvalho

00001

CIRURGIA GERAL
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LOCAL DE PROVA – 1ª FASE
As provas da 1ª Fase serão realizadas no dia 17 de janeiro de 2022, na
COREME, SALA 1, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA ,
Rua: Floriano Peixoto, nº 896 (entrada de funcionários) – Bairro Vila Mendonça
– Araçatuba/SP, conforme horário abaixo determinado:

Abertura dos portões – 07h00min
Fechamento dos portões – 07h20min
Início das Provas – 07h30min

CONVOCAÇÃO PARA 2ª FASE
Solicitamos para que os candidatos no dia da Segunda Fase
apresentem TODOS OS DOCUMENTOS ORIGINAIS. Todos os candidatos
presentes na Prova Objetiva deverão comparecer conforme horários de
agendamento para a realização da Segunda Fase (Arguição e Análise de
Curriculum Vitae) de acordo com a especialidade prestada, nos locais
estabelecidos abaixo:

RELAÇÃO DE CANDIDATOS INSCRITOS E HORÁRIO DE
APRESENTAÇÃO PARA SEGUNDA ETAPA

CIRURGIA GERAL
Local de Apresentação: COREME, sexto andar, sala 1, SANTA CASA DE
MISERICÓDIA DE ARAÇATUBA, Rua: Floriano Peixoto, Nº 896, Bairro: Vila
Mendonça – Araçatuba – SP.
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HORÁRIO: Após término da primeira etapa.
NOME
MATEUS MAZIERO DE CARVALHO

INSCRIÇÃO
00001

ESPECIALIDADE
CIRURGIA GERAL

Araçatuba/SP, 10 de janeiro de 2022.
Comissão do Processo de Residência Médica da Santa Casa de
Misericórdia de Araçatuba - COREME

Missão: Organização hospitalar filantrópica que presta assistência de qualidade à saúde nos níveis de média e alta complexidade à
população loco-regional, com equipe multi-profissional proporcionando atendimento humanizado em ambiente adequado com
compromisso sócio-ambiental.

