Secretaria da Saúde

2ª CHAMADA – CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA EM VAGAS REMANESCENTES – RESIDENCIA MÉDICA - PREFEITURA SOROCABA-SP 2018

A Cômissaã ô Organizadôra dô prôcessô seletivô dôs Prôgramas de Resideô ncia Meí dica e Multiprôfissiônal da Prefeitura de Sôrôcaba (PA Nº 2017/036837-7) CONVOCA PARA MATRÍÍCULA EM VAGAS REMANESCENTES OS SEGUÍNTES
CANDÍDATOS LÍSTADOS ABAÍXO:
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CONVOCAÇÃO PRA MATRÍCULA

COREME- Local: Rua Nain, 57- Jd.
Betânia – CEP: 18071-650 –
Sorocaba/SP --- 1º andar 7h às 12h
e 14h às 15h

4. CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA
4.1. Os candidatôs aprôvadôs prôvidenciaraã ô sua matríícula e assinatura dô termô de cômprômissô deveraã ô comparecer para efetivação em até 24 horas apôí s a divulgaçaã ô dessa chamada nô Site www.sôrôcaba.sp.gôv.br . Apôí s esse
perííôdô ôs candidatôs seraã ô cônsideradôs desistentes.
4.2. Para efetuar a matríícula, ô candidatô deveraí se apresentar em endereçô e hôraí riô a ser divulgadô neste edital, côm ôriginal e côm côí pia dôs seguintes dôcumentôs:
a) Ceí dula de identidade;
b) 02 (duas) fôtôs 3x4 côlôridas e recentes;
c) CPF - Cadastrô de Pessôa Fíísica dô Ministeí riô da Fazenda;
d) Nuí merô dô PÍS/PASEP/NÍT ôu Ínscriçaã ô nô ÍNSS – pôderaí ser ôbtidô nô site: https://cnisnet.inss.gôv.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml
e) Certidaã ô de quitaçaã ô eleitôral dispôníível em: http://www.tse.jus.br/eleitôr-e-eleicôes/certidôes/certidaô-de-quitacaô-eleitôral
f) Certificadô de reservista ôu alistamentô nô Serviçô Militar;
g) Certidaã ô de nascimentô ôu de casamentô, se casadô;
h) Certidaã ô de nascimentô dôs filhôs, dependentes legais;
i) Cômprôvante de Resideô ncia;
j)Carteira expedida pelô Cônselhô Regiônal de Medicina de Saã ô Paulô (CRM/Sp) ôu prôtôcôlô;
k)Diplôma de meí dicô ôu declaraçaã ô ôficial de cônclusaã ô, em papel timbradô, fôrnecidô pela Ínstituiçaã ô de Ensinô de ôrigem. Nô casô desta uí ltima, sôí seraã ô aceitas declaraçôã es assinadas pela direçaã ô da faculdade/escôla de Medicina, ôu
plea côôrdenadôria dô Cursô de Medicina, ôu pôr instaô ncias imediatamente superiôres a elas;
l) CONTA SALAÍ RÍO, em nôme dô prôí priô residente. O Ministeí riô da Sauí de naã ô faz pagamentôs de bôlsas em qualquer ôutrô tipô de cônta, que naã ô seja CONTA SALAÍ RÍO. Os dadôs bancaí riôs devem ser nôs Bancôs credenciadôs: Bancô dô
Brasil S/A, Caixa Ecônôô mica Federal, Bancô Bradescô S/A, Ítauí Unibancô S/A e Bancô Santander (Brasil) S/A. Para ô residente que fôr abrir cônta, deve depôsitar algum valôr para ativar a mesma, pôis cônta inativa naã ô permite ô cadastrô
dô residente nô Sistema Íntegradô de Administraçaã ô de Recursôs Humanôs – SÍAPE;
m)Apôí lice de segurô de vida pôr 02 (dôis) anôs.
4.3. Para e sômente ôs itens “d”; “l”; “m” pôderaã ô ser entregues pelôs candidatôs ateí ô dia 14/03/2018, imprôrrôgaí veis.
4.4. Casô ô candidatô tenha côncluíídô ô cursô em ôutrô Estadô da Federaçaã ô deveraí apresentar ô diplôma devidamente registradô pelô CREMESP - Cônselhô Regiônal de Medicina dô Estadô de Saã ô
Paulô.
4.5. Dôcumentôs adiciônais para estrangeirôs (côí pias e ôriginal):
a) Diplôma e revalidaçaã ô de diplôma;
b) Certificadô de prôficieô ncia em lííngua pôrtuguesa CELPE-Brasil;
c) Vistô de permaneô ncia.
4.6. O trancamentô da matríícula eí permitida, exclusivamente, para ôs candidatôs aprôvadôs e cônvôcadôs para ô serviçô militar dô paíís de ôrigem (ôbrigatôí riô ôu vôluntaí riô). Naã ô haí previsaã ô legal de reserva de vagas em favôr de
candidatôs que estejam realizandô cursôs ôu treinamentôs ôutrôs, de fôrmaçaã ô de ôficiais, ôferecidôs pelas Fôrças Armadas brasileiras (Resôluçaã ô CNRM nº4/2011).

4.7. Naã ô teraí direitô a matríícula ô candidatô cuja classificaçaã ô final ultrapassar ô nuí merô de vagas ôferecidas.
4.8. O candidatô regularmente matriculadô, que naã ô cômparecer e que naã ô apresentar justificativa pôr escritô ateí 24 hôras apôí s ô inííciô da resideô ncia, seraí cônsideradô desistente, e para sua vaga seraí cônvôcadô ô classificadô
subsequente desde que haja pôssibilidade cônfôrme ô item 4.9 deste Edital.
4.9. Seraã ô efetuadas tantas cônvôcaçôã es fôrem necessaí rias para ô preenchimentô das vagas, respeitandô ô prazô final de cadastramentô de residentes da CNRM, tendô ô candidatô cônvôcadô em vagas remanescentes ô prazô de 48 hôras
para realizar a matríícula.
4.9.1. Cônfôrme a Resôluçaã ô CNRM Nº01, de 3 de janeirô de 2017, ô candidatô matriculadô pôderaí ser remanejadô para ôutrô prôgrama em que tenha sidô aprôvadô em prôcessô seletivô ateí ô dia 15 de marçô. Sômente pôderaí
matricular-se em ôutrô Prôgrama de Resideô ncia para ô qual tenha sidô tambeí m aprôvadô ô candidatô que fôrmalizar a desisteô ncia dô PRM em que fôra ôriginalmente matriculadô, ateí ô dia 15 de marçô.
Sorocaba/SP, 12 de março de 2018.
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Prefeitura de Sorocaba

