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EDITAL DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA PLÁSTICA DA ASSOCIAÇÃO 

EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR/UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS (UNILAGO) 

 

A Direção Geral da Associação Educacional de Ensino Superior, mantenedora da União das 
Faculdades dos Grandes Lagos(UNILAGO) de São José do Rio Preto – SP,conforme dispõe a 
legislação vigente, comunica que estarão abertas as inscrições para seleção dos candidatos 
ao preenchimento DA VAGA para o Programa de Residência Médica em Cirurgia Plástica, 
conforme instruções a seguir. 

O presente processo seletivo é regido pela Lei 6.932/81 e Resoluções complementares 
pertinentes da Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC. 

 

I – DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO E DAS MATRÍCULAS 

Inscrições................ : 31 de Janeiro a 15 de Fevereiro de 2018 das 8h às 12h  
1ª Fase..................... : 16 de Fevereiro de 2018, sexta-feira, às 9h -  Resultados: a partir das 15h 
2ª Fase.................... : 16 de Fevereiro de 2018, sexta-feira, a partir das 16h 
Resultados Finais..... : 21 de Fevereiro de 2018   
Matrículas ............... : 26 de Fevereiro a 02 de Março de 2018 

 

II – DAS VAGAS DO PROGRAMA 

  Será oferecida a seguinte vaga no programa de residência médica abaixo: 

 

Programa de Residência Médica em Cirurgia Plástica 

 
Vagas Duração 

Situação do 
Programa na CNRM 

Com pré-requisito em cirurgia geral e exigência de graduação 
completa em medicina, conforme RESOLUÇÃO CNRM Nº 02 
/2006, de 17 de maio de 2006.     

1 3 anos Credenciado 

 

III - DAS INSCRIÇÕES 

       As inscrições estarão abertas de 31 de Janeiro a 15 de Fevereiro de 2018, das 8h às 12h, nas 

dependências da União das Faculdades dos Grandes Lagos, Prédio 1, sala da CPA, de segunda a sexta-

feira,  ou via correio para o endereço: Secretaria da COREME, A/C da sra. Silvia Messias Bueno,  Rua Dr. 

Eduardo Nielsen, 960, Jardim Novo Aeroporto, São José do Rio Preto, SP, CEP 15030 070, Telefone (17) 
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3354 6000. O valor da taxa de inscrição será de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser pago para Associação 

Educacional de Ensino Superior, no banco Santander Agência 4733 Conta corrente: 13000404-5 CNPJ 

565691970001-39. Além da exigência dos demais documentos e pré-requisitos, a efetivação da inscrição 

dar-se-á somente com o pagamento da taxa, enviando o comprovante em cópia com os demais 

documentos físicos ao email coreme.cp.ibira@unilago.edu.br, até às 12h do dia 15 de Fevereiro de 2018. 

Os documentos necessários para a inscrição são: Curriculum Vitae original, cópias autenticadas de 

cédula de identidade RG, CPF, diploma de graduação em Medicina e certificado de conclusão ou diploma 

de residência médica em cirurgia geral, sendo que será obrigatório o registro junto ao CREMESP.  

Orientações e esclarecimentos necessários e importantes: 

a) Nos termos da Nota Técnica 94/2015CGRS/DDES/SESu e da Resolução 02/2015 da CNRM, 
somente os candidatos para áreas de Acesso Direto terão bonificação do PROVAB, motivo pelo qual este 
processo seletivo não empregará a bonificação PROVAB.  

b) Candidato com deficiência que necessitar de prova especial e/ou condição especial para 
realização da prova, deverá especificar as necessidades no formulário de inscrição e por meio de envio de 
mensagem com tais especificações ao email coreme.cp.ibira@unilago.edu.br, dentro do prazo para as 
inscrições; 

c) Não há isenção parcial, total ou devolução da taxa de inscrição; 

d) é vedado ao médico realizar concomitantemente programas de Residência Médica em duas ou 
mais especialidades; 

e) Candidato graduado no exterior deverá apresentar, no ato da matrícula, diploma revalidado por 
Instituição de Ensino brasileira (conforme deliberado pela Resolução 1832/2008 do Conselho Federal de 
Medicina). Se brasileiro, apresentar cópia do CPF com situação cadastral regularizada e documento com o 
número de inscrição como contribuinte individual no INSS. Se estrangeiro, apresentar comprovação de 
proficiência na língua portuguesa (CELPE-Bras), visto permanente no Brasil e o comprovante de inscrição no 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e; 

f) O currículo Lattes e/ou vitae deverá ser apresentado junto com os demais documentos e cópias 
por ocasião da inscrição, sendo que estas deverão ser legíveis. O currículo e as cópias dos documentos 
entregues à COREME para efeito de inscrição neste processo seletivo não serão devolvidos.  

Informações complementares poderão ser obtidas na COREME, junto à sra. Silvia Messias Bueno,  Rua 
Dr. Eduardo Nielsen, 960, Jardim Novo Aeroporto, São José do Rio Preto, SP, CEP 15030 070, Telefone (17) 
3354 6000.  
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IV. DO PROCESSO SELETIVO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

  O Processo Seletivo obedecerá à Resolução CNRM nº 2 de 27/08/2015. As provas acontecerão em 
duas fases, tendo como local sala de aula da União das Faculdades dos Grandes Lagos, na Dr. Eduardo 
Nielsen, 960, Jardim Novo Aeroporto, São José do Rio Preto, SP. 

 A avaliação da 1ª fase ocorrerá em 16 de Fevereiro de 2018, sexta-feira, às 9h e os resultados serão 

divulgados a partir das 15h. Haverá uma prova objetiva contendo 40 (quarenta) questões de múltipla 

escolha, com duração de quatro horas, valendo nove (09) pontos, para a classificação geral e final.  O 

conteúdo abrangerá conhecimentos de Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cuidados Pré e Pós-Operatórios em 

Cirurgia Plástica, Documentação em Cirurgia Plástica, Avaliação Multidisciplinar em Cirurgia Plástica, 

Tumores, Enxertos e Retalhos, Traumas de Face, Cirurgia Crânio-Facial, Estética, Funcionamento de Centro 

Cirúrgico, Reconstrução Mamária e Queimaduras.   

  A porta de acesso à sala será fechada às 8h45min e não será permitida a entrada de retardatários. 
Recomenda-se que os candidatos cheguem ao local da prova, pelo menos, até 8h20. Os candidatos deverão 
portar caneta esferográfica de tinta azul ou preta e estar munidos de um dos seguintes documentos originais 
oficiais de identificação com foto: cédula de identidade, carteira de conselhos, órgãos de classe, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social digital, Certificado de Reservista, Carteira Nacional de Habilitação ou 
passaporte. 

  Durante a realização da prova não será permitida qualquer espécie de consulta nem uso de 
calculadora ou aparelho eletrônico. Serão excluídos da seleção os candidatos que forem surpreendidos, 
durante a prova, em qualquer comunicação, inclusive com outro candidato, ou se ausentarem do local da 
prova sem o acompanhamento do fiscal. As respostas deverão ser marcadas com caneta esferográfica de 
tinta azul ou preta. Ao término da prova, os candidatos entregarão ao fiscal a Folha Definitiva de Respostas 
assinada no campo próprio. Não serão computadas questões não respondidas ou com mais de uma 
resposta. 

  O resultado da primeira fase será divulgado em ordem decrescente de classificação, em mural do 
Curso de Medicina da União das Faculdades dos Grandes Lagos, a partir das 15h do mesmo dia da prova. Só 
poderão participar da segunda fase de avaliação, os candidatos selecionados que tenham conseguido 
acertar, no mínimo, a metade das questões da primeira fase. 

  A segunda fase ocorrerá em 16 de Fevereiro de 2018, sexta-feira, a partir das 16h, e poderá consistir 
em prova prática a respeito de cirurgia plástica e/ou análise e arguição sobre o currículo acadêmico e 
profissional, valendo até dez (10) pontos, para o conjunto geral e total dos pontos de cada candidato.  

 

  Serão avaliados os seguintes quesitos no currículo: 
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  a) histórico dos conceitos obtidos nas disciplinas do curso de graduação em Medicina, magistério na 
área de saúde, comprovação de experiência em cirurgia geral e plástica, conjunto dos conceitos em 
avaliações da residência médica em cirurgia geral, a produção científica na área de Medicina, com 
preponderância para temas relacionados à cirurgia plástica, participação com aproveitamento em cursos 
sobre cirurgia e participação em eventos científicos relacionados ao objeto da cirurgia plástica. Para esta 
modalidade de avaliação, os candidatos deverão apresentar os respectivos documentos por ocasião da 
avaliação na segunda fase.  

  O conceito final de zero a dez será o resultado da pontuação obtida em cada etapa: Prova Objetiva 
(Peso 9) + Prova Prática e/ou Análise e Argüição de Currículo (peso 1).  Para desempate, serão consideradas 
as maiores pontuações na Prova Objetiva, depois, na Análise e Argüição do Currículo, e permanecendo 
empate, o candidato com mais idade. 

    

  O resultado final será divulgado no dia 24 de Fevereiro de 2018 em mural da secretaria do Curso de 
Medicina, da União das Faculdades dos Grandes Lagos, na Rua Eduardo Nielsen, 960, Bairro Novo Aeroporto, 
São José do Rio Preto, SP, podendo ser conhecido em horário comercial, das 8h às 12h e das 13h às 17h.  

 

V – DO RECURSO  

  O pedido de revisão poderá ser protocolizado pessoalmente pelo candidato, ou por procurador  
constituído, junto à COREME do Programa de Residência Médica em Cirurgia Plástica, perante à Secretaria 
do Curso de Medicina, da União das Faculdades dos Grandes Lagos, no mesmo endereço identificado neste 
edital, de 2ª a 6ª feiras, das 8 às 12h e das 13h às 17h, obedecendo-se às seguintes especificidades e prazos: 

  a) dentro de dois dias, considerando como prazo inicial o dia seguinte ao da divulgação e como 
horário final às 17h do segundo dia do prazo; e 

  b) caso o prazo de dois dias se inicie em sábado, feriado ou domingo, será reiniciado a partir do 
primeiro dia útil seguinte e se terminar em sábado, feriado ou domingo, será prorrogado para o primeiro dia 
útil imediato.  

  Não será conhecido, nem julgado o recurso intempestivo, ou seja, interposto além do prazo previsto 
neste edital. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá 
eventualmente alterar as notas e classificações dos candidatos. 

VI.  DA MATRÍCULA 

  No período de 26 de Fevereiro a 02 de Março de 2018, o candidato classificado e aprovado, poderá 
comparecer à COREME, nas dependências da Secretaria do Curso de Medicina, da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos, na Rua Eduardo Nielsen, 960, Bairro Novo Aeroporto, em São José do Rio Preto, no horário 
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comercial já especificado neste edital, entre 8h e 12h ou entre 13h e 17h, pessoalmente ou mediante 
procurador munido do instrumento respectivo, munidos da documentação exigida, a fim de efetivar suas 
matrículas.  

  No ato do requerimento de matrícula, os aprovados deverão preencher a ficha de matrícula e 
apresentar os seguintes documentos e cópias: 

a) Duas fotos 3x4 recentes; fotocópias da cédula de identidade, do CRM, do CPF, do título de eleitor, 
do documento militar para os homens, da certidão de nascimento e/ou casamento, do certificado ou 
diploma da residência médica em cirurgia geral.  

b) Candidato convocado para servir as Forças Armadas, matriculado no primeiro ano de Programa de 
Residência Médica poderá requerer a reserva da vaga em apenas 1 (um) programa de Residência Médica em 
todo o território nacional, pelo período de 1 (um) ano, desde que seu alistamento tenha sido efetuado 
anteriormente à matrícula no Programa de Residência Médica. O pedido deverá ser feito por escrito e 
formalizado perante a Comissão de Residência Médica – COREME, em até 30 (trinta) dias consecutivos após 
o início da Residência Médica. O reingresso do médico residente com matrícula trancada dar-se-á mediante 
requerimento à COREME, até o dia 30 de julho do ano em que presta Serviço Militar – ou seja, do ano 
anterior ao ano de reintegração ao Programa de Residência Médica, de acordo com CNRM nº 4, de 30 de 
Setembro de 2011. 

  Serão considerados desistentes os candidatos que não comparecerem no local, na data e nos 
horários fixados, sendo imediatamente convocados os candidatos classificados seguintes.  

  A convocação dos classificados para as vagas remanescentes será a partir do dia 03 de Março de 
2018, por meio de ligação telefônica, email ou divulgação de edital junto a Secretaria do Curso de Medicina 
da União das Faculdades dos Grandes Lagos, sendo que os candidatos convocados terão prazo de dois dias 
úteis para efetuarem a matrícula. 

 

VII. DO REGIME DA RESIDÊNCIA MÉDICA 

   

  O início do programa de residência médica em cirurgia plástica está previsto para 13 de março de 
2018, será desenvolvido nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Ibirá, SP, e será regida pela 
legislação vigente, normas da Comissão Nacional de Residência Médica e Regulamento próprio da 
Instituição.  

  Casos omissos serão apreciados e julgados pela COREME do Hospital da Santa Casa de Misericórdia 

de Ibirá SP.  



                                                                           
                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6 
 

 São José do Rio Preto, 29 de Janeiro de 2018.  

 

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel 
Coordenador da COREME da Associação Educacional de Ensino Superior 

 

                                                            Rodrigo Augusto Pagliusi 

                                                         Provedor da Santa Casa de Ibirá                                    

 

 

ANEXO - I 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE ADMISSÃO 

1º ANO DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA PLÁSTICA – 2018   

Nome  Completo: 

Data de Nascimento:          /          /               Local de Nascimento: 

Endereço completo: 

 

Telefone:                                                            E-maill: 

Número do RG:                                                    Órgão Emissor:                     Data de Emissão:  

Mãe (nome completo): 

 

Número do CPF  Número de inscrição do CRM 
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  Nome e estado da Instituição de Ensino em que se graduou em Medicina: 
 

CÓDIGO 

Ano do Término Curso Médico:     Data da colação de grau em Medicina 

 

                                                  

                                  Declaro estar de acordo com as Normas do Concurso ao 1º Ano e quanto ao Regulamento 

da Residência Médica para 2018, junto ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Ibirá, SP,  cujo teor 

conheço. 

         

  ____________________________________,___ ____________________   de 2018 

             Local e data 

________________________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 

 

 

Anexo II 

   Análise e Arguição do Currículo- Processo Seletivo – 2018 

NOME:_______________________________________________________________ NOTA _________  
 
Programa: _____________________________________________  (__________________________) 
 

 PONTUAÇÃO PONTOS 
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Máxima 

Conceito em Residência Médica de Cirurgia Geral.................................   2,0 
Conceito em graduação de Medicina ....................................................   1,0 

2,0 
 

 

Monitorias: 1 ou + .................................................................................    0,5 
Ligas: 1 ou + ...........................................................................................    0,5 
ESTÁGIOS- extracurriculares 
> ou = 40 horas........................................................................................   0,5 

2,0 
 
 
 
 
 

 

Produção Científica   
- Trabalho(s) publicado(s) em revista indexada ...................................... 1,0 

- Trabalhos(s) apresentados em eventos científicos ..............................   0,5 

2,0 
 

 

 

Cursos  
1 ............................................................................................................... 0,5 
2 ou + ....................................................................................................... 1,0 

1,0 
 

 

Participação em Eventos Científicos  
Até 10 ...................................................................................................... 0,5 
11 ou + ..................................................................................................... 1,0 
 

1,0  

 
Total 

Valor máximo 
8,0 

 
 

Valor Obtido 

 
 

Entrevista – Avaliação do raciocínio, - Capacidade de argumentação,  
- Segurança e domínio quanto ao currículo apresentado  
 

1,0  

 
 
 AVALIADORES: ____________________________________________________________ 
 
 
 Data:____/_______/_______. 
 
 
 Assinaturas: _______________________________________________________________ 


