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Economia B15

Fundo Carlyle compra dono da TriFil
Fundo adquire o controle do grupo Scalina por cerca de R$ 400 milhões; esta é a terceira aquisição desde o início do ano
DIVULGAÇÃO

Melina Costa
Cátia Luz

O fundo de private equity Carlyle deve anunciar hoje a aquisição do controle do grupo
paulistaScalina, dono das marcas TriFil e Scala. Segundo o
Estado apurou, o negócio foi
fechado por cerca de R$ 400
milhões. O pagamento deve
ser feito em dinheiro. O objetivo do fundo americano é fazer
uma grande expansão da fabricante de meias e lingeries no
Brasil.
Hoje, a Scalina conta com uma
rede de 95 lojas e a intenção é
chegar a 300. Essa é a terceira
aquisição feita pelo Carlyle no
Brasil desde o início do ano. Em
julho, o fundo comprou 42% do
grupo de saúde coletiva Qualicorp por cerca de US$ 850 milhões (o equivalente a R$ 1,5 bilhão).Emjaneiro,adquiriuocontrole da maior operadora de turismo do País, a CVC, por um valor estimado em R$ 700 milhões.
NonegóciofechadocomaScalina, ficou acordado que os dois

Começo. O grupo controlado

CORRESPONDENTE / PARIS

Os temores de uma recessão dupla,previsãofeitanoprimeirosemestre pelo economista Noriel
RoubiniereforçadanaúltimasemanapeloPrêmioNobel de Economia Joseph Stiglitz, contagiaram a Europa.
Menosprezando o crescimentorecorderegistradopelaAlemanhaepeloReinoUnidonosegundo trimestre, que puxaram o desempenho da União Europeia,
analistas do mercado e economistas advertem que a performance positiva pode ser apenas
um pico efêmero. Para eles, a desaceleração nos Estados Unidos
mostra que a perda de ritmo podeacontecerjánestesegundosemestre, movida pelos planos de
austeridade.
A preocupação com a curva de
crescimento em “W” já vinha
sendomanifestada nasduasúltimas semanas por autoridades
econômicas da Europa.
SónaEuropa,osplanosdeausteridadeanunciadospelaAlemanha, Reino Unido, França, Itália,
Espanha e países periféricos representarão menos € 400 bilhões em circulação na economia. Na sexta-feira, as informações sobre redução do ritmo de
crescimento da atividade nos
EUA – 1,6% no segundo trimestre, quando as previsões do DepartamentodeComércioindicavam2,4%–reforçaram as suspeitas na Europa de que a economia
mundial possa enfrentar dupla
recessão.
ValériePlagnol,diretoradeestratégiado gabineteCM-CICSecurities, não descarta o duplo
mergulho. “Esta continua sendo
uma probabilidade, embora certamente não o cenário central.”
François Chevallier, estrategista do Banco Leonardo, em Paris, é mais otimista. Para ele, o
mercado financeiro já antecipa
um cenário de duplo mergulho,
mas, a seu ver, erroneamente. “É
claroqueocrescimentoamericano vai provavelmente perecer.
Mas estagnar não quer dizer recair em recessão”, pondera.
“Além disso, a Europa confirma
sua resistência, porque apolítica
monetária é eficaz, em contraste
com o que acontece nos Estados
Unidos.”
Antes alvo de críticas, agora o
Banco Central Europeu (BCE)
começa a receber elogios.
● Dr. Catástrofe

O economista Nouriel Roubini
declarou que o segundo semestre será pior do que o primeiro.
Segundo ele, as chances de
um duplo mergulho subiram
40% após a divulgação recente
de vários indicadores.

pelafamíliaHeildberg nasceuno
bairro do Cambuci, em São Paulo, no ano de 1963. Na época, a
pequenaindústriademeiasrevolucionou o mercado com a confecção de meias em teares de
três fios – por isso o nome TriFil.
Mais recentemente, a Scalina
lançou no mercado uma nova
marca de lingerie, a Scala, que vinha crescendo até duas vezes
maisque aprópriaTriFil.No ano
passado, a novata foi responsável por 20% do faturamento do
grupo.
Antes da negociação com o
grupo Carlyle, a Scalina havia
anunciado um plano de expansão mais modesto. A empresa
pretendia chegar a 150 lojas nos
próximos dois anos. Além de
franquias, os produtos da fabricante são comercializados em
cerca de 13 mil postos de vendas

CVC. Em
janeiro,
fundo
adquiriu o
controle da
maior
operadora de
turismo do
País: valor
estimado em
R$ 700 mi
sócios fundadores, Ronaldo e
Bruno Heilberg, permanecerão
na gestão da empresa, mas será
contratado um novo presidente
executivo. O banco de negócios
BR Partners e o escritório de ad-

vogados Pinheiro Neto assessoraram o fundo no processo de
aquisição, que já vinha sendo negociado desde o início do ano.
Do lado da Scalina, a operação
foifeitapelobanco CreditSuisse

Temor de
recessão em ‘W’
contagia Europa
Andrei Netto

A empresa detém 40% de mercado no segmento de meias calças
e outros 10% em lingerie. Além
disso, produz peças para a marca
de surfe Mormaii e para a linha
Turma da Mônica.

e pelo o escritório de advocacia
SouzaCescon. Procurado,o fundo Carlyle preferiu não comentar o negócio.
AScalinafaturounoanopassado em torno de R$ 400 milhões.

IRMANDADE SANTA CASA

DE

MISERICÓRDIA

DE

● Aquisições

Primeira aquisição do grupo Carlyle no Brasil foi em janeiro deste
ano. Em julho, adquiriu parte do
Qualicorp. Em todo o mundo, o
grupo administra ativos avaliados em US$ 90 bilhões.

no País e no exterior. Do total de
120 milhões de peças produzidas por ano, cerca de 5% são exportadas.
De olho no Brasil. O grupo Carlyle,segundo maiorfundode private equity do mundo “estreou”
no Brasil em janeiro deste ano,
com a compra de 63,6% da CVC.
Em todo o mundo, o Carlyle
Group administra ativos avaliadosemUS$90bilhões,distribuídos em 67 fundos, em 19 países.
Em conjunto, as empresas do
portfólio do Carlyle somam
mais de US$ 84 bilhões em faturamento e empregam quase 400
mil pessoas. Desde a fundação,
em 1987, o grupo investiu US$
60 bilhões em quase mil transações. / COLABOROU NAIANA OSCAR

SÃO PAULO

Comissão de Residência Médica
(COREME-ISCMSP)
E D I TA L
CONCURSO PARA SELEÇÃO DE MÉDICOS RESIDENTES
2011
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - ISCMSP (Rua Dr. Cesário Motta
Junior, 112-Vila Buarque - São Paulo - SP - Fone: 2176-7928 - e-mail:
coreme@santacasasp.org.br) faz saber que estão abertas as inscrições para a realização do
Concurso de Seleção dos Candidatos à Residência Médica, para o ano de 2011, de 13/09/2010
à 13/10/2010
Poderão inscrever-se médicos formados em todo o Território Nacional, por Faculdades oficiais
ou reconhecidas, bem como médicos formados no exterior, com diploma revalidado pelas
Universidades autorizadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), segundo a resolução
do C.F.M. nº 1832/08.
I - DAS VAGAS
A Irmandade reserva-se o direito de modificar o número de vagas, em função de suas
possibilidades e dos remanescentes do Concurso anterior que estão servindo às Forças
Armadas, seguindo a Resolução da C.N.R.M. Nº 01, de 11/01/2005. A previsão de retorno dos
candidatos anteriormente aprovados é a seguinte:
* Anestesiologia: 04
* Cirurgia Geral: 08
* Clínica Médica: 03
* Ortopedia e Traumatologia: 09
* Pediatria: 03
* Otorrinolaringologia: 01
01 - Programas com Acesso Direto:
Especialidades
Anestesiologia
Cirurgia Geral
Clínica Médica
Dermatologia
Medicina de Família e Comunidade
Medicina Física e Reabilitação
Medicina do Trabalho
Neurocirurgia
Neurologia
Obstetrícia e Ginecologia
Oftalmologia
Ortopedia e Traumatologia
Otorrinolaringologia
Patologia
Patologia Clínica / Med. Laboratorial
Pediatria
Psiquiatria
Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Situação junto a
CNRM
Recredenciado
Recredenciado
Recredenciado
Recredenciado
Credenciado
Recredenciado
Recredenciado
Recredenciado
Recredenciado
Recredenciado
Recredenciado
Recredenciado
Recredenciado
Recredenciado
Recredenciado
Recredenciado
Recredenciado
Recredenciado

Vagas
Oferecidas
12
24
37
02
04
01
03
03
02
10
04
06
03
03
02
27
05
04

Duração do
Programa
03 anos
02 anos
02 anos
03 anos
02 anos
03 anos
02 anos
05 anos
03 anos
03 anos
03 anos
03 anos
03 anos
03 anos
03 anos
02 anos
03 anos
03 anos

02 - Programas com pré-requisito de 02 (dois) anos em Cirurgia Geral, já cumpridos em
programas credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), para as
áreas de:
Especialidades
Situação junto a
Vagas
Duração do
CNRM
Oferecidas
Programa
Cirurgia de Cabeça e Pescoço
Recredenciado
01
02 anos
Cirurgia Cardiovascular
Recredenciado
02
04 anos
Cirurgia do Aparelho Digestivo
Credenciado
04
02 anos
Cirurgia Geral - II (Programa Avançado)
Credenciado
02
02 anos
Cirurgia Pediátrica
Recredenciado
02
03 anos
Cirurgia Plástica
Recredenciado
02
03 anos
Cirurgia Torácica
Recredenciado
01
02 anos
Cirurgia Vascular
Recredenciado
02
02 anos
Coloproctologia
Recredenciado
01
02 anos
Urologia
Recredenciado
02
03 anos
03 - Programas com pré-requisito de 02 (dois) anos em Clínica Médica, já cumpridos em
programas credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), para as
áreas de:
Especialidades
Situação junto a
Vagas
Duração do
CNRM
Oferecidas
Programa
Cardiologia
Recredenciado
02
02 anos
Endocrinologia
Recredenciado
03
02 anos
Gastroenterologia
Recredenciado
02
02 anos
Geriatria
Recredenciado
03
02 anos
Hematologia e Hemoterapia
Recredenciado
03
02 anos
Nefrologia
Recredenciado
02
02 anos
Pneumologia
Recredenciado
02
02 anos
Reumatologia
Recredenciado
02
02 anos
04 - Programa de Medicina Intensiva com pré-requisito de 02 (dois) anos em Clínica Médica ou
Cirurgia Geral ou, ainda, 03 (três) anos em Anestesiologia - já cumpridos em programas
credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (C.N.R.M) :
Especialidade
Situação junto a
Vagas
Duração do
CNRM
Oferecidas
Programa
Medicina Intensiva
Credenciado
03
02 anos
05 - Programa de Pediatria - 3o. Ano opcional - já cumpridos os dois anos de Pediatria em
programas credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), nas
seguintes áreas de atuação:
Especialidades
Situação junto a
Vagas
Duração do
CNRM
oferecidas
Programa
Alergia e Imunologia Pediátrica
Recredenciado
01
01 ano
Cardiologia Pediátrica
Recredenciado
01
01 ano
Endocrinologia Pediátrica
Recredenciado
01
01 ano
Gastroenterologia Pediátrica
Recredenciado
01
01 ano
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica
Recredenciado
01
01 ano
Infectologia Pediátrica
Recredenciado
01
01 ano
Medicina do Adolescente
Recredenciado
01
01 ano
Medicina Intensiva Pediátrica
Recredenciado
02
02 anos
Nefrologia Pediátrica
Recredenciado
01
01 ano
Neonatologia
Recredenciado
02
02 anos
Neurologia Pediátrica
Recredenciado
01
02 anos
Pneumologia Pediátrica
Recredenciado
01
01 ano
Reumatologia Pediátrica
Recredenciado
01
01 ano
*Na inscrição somente poderá constar uma área de atuação.
6 - Programa de Endoscopia com pré-requisito de 02 (dois) anos em Clínica Médica ou
Cirurgia Geral - já cumpridos em programas credenciados pela Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM):
Especialidade
Situação junto à
Vagas
Duração do
CNRM
oferecidas
Programa
Endoscopia
Credenciado
02
02 anos
7- Programa de Cirurgia de mão com pré-requisito de 3 anos em Ortopedia, já cumpridos em
programas credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (C.N.R.M) :
Especialidade
Situação junto a
Vagas
Duração do
CNRM
oferecidas
Programa
Cirurgia da mão
Credenciado
02
02 anos
II- DA INSCRIÇÃO:
As inscrições somente serão realizadas via internet, através do endereço eletrônico
www.santacasasp.org.br.
O candidato é responsável pelas informações prestadas, arcando com as conseqüências de
eventuais erros e somente poderá inscrever-se em uma Especialidade.
A inscrição que estiver em desacordo com este Edital será anulada em qualquer época,
resultando na eliminação sumária do candidato, na exclusão do seu nome da relação de
aprovados e na perda de todos os direitos decorrentes, mesmo que já tenha ocorrido a
homologação do resultado final.
Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição.
Conforme a Resolução nº 13/82 - Art. 1º da CNRM: "É vedado ao médico Residente repetir
qualquer programa de Residência Médica em especialidade que já tenha concluído
anteriormente, em Instituição do mesmo ou qualquer outro Estado".
Para a inscrição realizada somente pela internet, deve ser feito o preenchimento de ficha de
inscrição, informando o nome, data de nascimento, CPF (próprio), RG (número, estado da
federação, órgão de emissão e data de expedição), nome completo da mãe, endereço completo
e atualizado, telefone para contato, número de inscrição no Conselho Regional de Medicina,
nome e estado da instituição de ensino na qual o candidato se graduou ou completou a
Residência Médica (nos casos de pré-requisito) e o ano de conclusão.
O candidato não deverá enviar fotocópias dos documentos para a COREME-ISCMSP, sendo de
sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato da inscrição, sob as
penas da Lei.
• A taxa de inscrição é de R$ 500,00 e deverá ser recolhida, preferencialmente, em qualquer
Agência do Banco BRADESCO, até o dia 13/10/2010, impreterivelmente, em horário bancário,
observado o fuso horário de Brasília.

• Não será aceita, sob qualquer pretexto, inscrição condicional ou fora do prazo.
• O candidato deve estar atento à opção de curso/programa, pois após a efetivação da
inscrição em hipótese alguma haverá a possibilidade de mudança.
• O candidato deve manter em seu poder o comprovante de pagamento da inscrição e número
de inscrição até o final da vigência desse Edital (31/03/2011).
• O candidato que necessitar de condição especial para a realização das provas, deverá
solicitá-la até o dia do término das inscrições (13/10/2010), através do e-mail:
coreme@santacasasp.org.br explicitando em assunto "necessidades especiais".
OBSERVAÇÃO: A ISCMSP não se responsabiliza por solicitação de inscrição realizada via
internet e não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
III-DA SELEÇÃO
1- PRIMEIRA FASE - PARA TODOS OS CANDIDATOS INSCRITOS
Data e local
A primeira fase será aplicada no dia 15/11/2010, às 08:30 horas, na UNINOVE - Campus
Memorial, Rua Deputado Salvador Julianelli, s/nº - Prédio D - Barra Funda (ao lado da
Estação Barra Funda do Metrô). Os candidatos deverão consultar o endereço eletrônico
www.santacasasp.org.br, a partir do dia 08/11/2010, a fim de tomarem ciência das salas em que
farão a prova e chegar com uma hora de antecedência no local munido de caneta esferográfica
preta ou azul e obrigatoriamente do original da Cédula de Identidade, do Passaporte ou da
Carteira Nacional de Habilitação com foto, no momento de realização da prova.
Não será permitida a entrada de candidatos após o horário.
Conteúdo das Provas da Primeira Fase
a) Para candidatos aos programas de Acesso Direto: prova de suficiência em Medicina geral,
constituída de 100 questões de múltipla escolha, distribuídas igualmente entre as matérias
básicas (Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia e Medicina
Preventiva e Social), com quatro horas de duração.
b) Para candidatos aos programas de Especialidades Cirúrgicas haverá prova com 50
(cinqüenta) questões de múltipla escolha de Cirurgia Geral, com três horas de duração.
c) Para os candidatos aos programas de Especialidades Clinicas, haverá prova com 50
(cinqüenta) questões de múltipla escolha de Clinica Médica com três horas de duração.
d) Para os candidatos do programa de Pediatria - 3º ano opcional - haverá prova com 50
(cinqüenta) questões de múltipla escolha de Pediatria, com três horas de duração.
e) Para os candidatos ao Programa de Medicina Intensiva, haverá prova com 50 (cinqüenta)
questões de múltipla escolha de Clínica Médica, Cirurgia Geral e Anestesiologia, com três
horas de duração.
f) Para os candidatos do Programa de Endoscopia, haverá prova com 50 (cinqüenta) questões
de múltipla escolha de Clínica Médica e Cirurgia Geral, com três horas de duração.
g) Para os candidatos ao Programa de Cirurgia de Mão, haverá prova com 50 (cinqüenta)
questões de múltipla escolha de Ortopedia e Cirurgia Plástica, com três horas de duração.
Orientações Gerais para a Primeira Fase:
• Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de documento original
que o identifique e esteja em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a sua
identificação.
• Na prova da primeira etapa todos os candidatos deverão devolver, obrigatoriamente, o
Caderno de Questões na saída junto com o gabarito da Prova.
A não devolução do Caderno de Questões, que será personalizado, implicará na ANULAÇÃO
da Prova do candidato.
• O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na capa do Caderno
de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do
candidato.
• O candidato só receberá a Folha de Respostas após 01 (uma) hora do início da Prova, não
podendo ausentar-se do local da Prova antes deste período, sob pena de exclusão do processo
seletivo.
• Será anulada a questão com alternativa que apresentar rasura, omissão ou duplicidade de
resposta.
• Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem
a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações de informações,
sob pena de sua eliminação do processo seletivo.
• Os aparelhos eletrônicos e celulares deverão ser desligados até a saída do candidato do local
de realização da Prova.
• A Instituição não se responsabilizará por perda ou extravio de documentos ou objetos,
inclusive celulares de candidatos, ocorridos no local de realização da prova, nem por danos
neles causados.
Esta Etapa será ELIMINATÓRIA e será selecionado para a 2ª FASE, quatro vezes o número de
candidatos por vaga oferecida em cada especialidade. Em caso de empate na última posição,
todos os candidatos eventualmente classificados nessa posição serão convocados para a
realização da 2ª FASE.
Para os candidatos APROVADOS, esta prova terá peso de 50% para os que prestaram
Programas de Acesso Direto e peso de 90% para os candidatos aos demais Acessos.
2- SEGUNDA FASE para os candidatos aos Programas de Acesso Direto
Será constituída de Prova Prática, com peso de 40% na nota final, e Entrevista e Análise
Curricular, com peso de 10% na nota final.
2.1- PROVA PRÁTICA
-Data e Local:
Será realizada em 05/12/2010 na UNINOVE - Campus Memorial, Rua Deputado Salvador
Julianelli, s/nº - Prédio D - Barra Funda (ao lado da Estação Barra Funda do Metrô). Será
realizada em ambientes sucessivos, em cinco estações práticas relacionadas às áreas básicas
de Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia e Medicina Preventiva e Social.
Será documentada por meios gráficos e/ou eletrônicos.
Horário
Os candidatos aprovados na primeira fase serão convocados para a realização da prova prática
em dois turnos (Manhã ou Tarde) e poderão obter esta informação na divulgação do resultado
da primeira fase no endereço eletrônico www.santacasasp.org.br
Todos os candidatos convocados deverão estar presentes no endereço acima, com 30 minutos
de antecedência da prova, não sendo permitida a entrada após as 07h30min para os candidatos
convocados para o turno da manhã ou após as 12h30min para os candidatos convocados para
o turno da tarde.
Os candidatos convocados para o turno da manhã deverão aguardar a liberação para a saída do
prédio até que todos os candidatos de seu turno já tenham realizado a prova.
A saída do candidato do prédio antes da liberação pela Coordenação do Concurso acarretará em
sua desclassificação e exclusão do processo seletivo.
Não serão admitidos para realizar a prova os candidatos que vierem em horário diverso de sua
convocação.
O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar o original da Cédula de Identidade, do
Passaporte ou da Carteira Nacional de Habilitação com foto, no momento de realização da
prova.
Orientações Gerais para Prova Prática:
• Vir munido de documento original da Cédula de Identidade, do Passaporte ou da Carteira
Nacional de Habilitação com foto, para ser admitido para realização da prova.
• Não será permitida a entrada nas dependências do prédio de qualquer tipo de pertence
pessoal. Todo material necessário para a execução da prova será fornecido ao candidato.
• Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada dos candidatos nas salas de prova e
dependências do prédio portando aparelhos eletrônicos de qualquer natureza (telefones
celulares, pagers, agendas eletrônicas, computadores de mão, etc.). O candidato que estiver
de posse de aparelho eletrônico durante a prova será automaticamente desclassificado do
Concurso.
• O candidato não poderá ter identificação da sua Instituição de origem (camiseta, avental etc),
sob pena de exclusão do Concurso. Não há necessidade de utilizar avental durante a prova.
2.2- ENTREVISTA e ANÁLISE CURRICULAR
Data e Local:
Serão realizadas no período de 06/12/2010 a 10/12/2010.
Os locais e horários serão divulgados no endereço eletrônico www.santacasasp.org.br
juntamente com os resultados da primeira fase.
Os candidatos deverão chegar ao local de prova 30 (trinta) minutos antes dos horários
agendados e munidos de:
- Original da Cédula de Identidade, do Passaporte ou da Carteira Nacional de Habilitação com
foto; comprovante de inscrição (com data não posterior a 13/10/2010).
- Histórico Escolar, no qual constem as notas obtidas durante o Curso Médico;
-Curriculum vitae contendo uma foto 3x4 recente e colorida.
A análise e argüição do currículo serão realizadas por comissão designada pelo programa.
Serão analisados os seguintes itens: duração do internato; internato realizado em Hospitais
Universitários próprios; carga horária da Graduação; atividades extracurriculares; iniciação
científica, com ou sem bolsa de instituição de fomento à pesquisa, com publicação em editais
nos anais de congresso ou publicação em periódicos; prêmio acadêmico recebido; cursos,
congressos e palestras freqüentadas; trabalhos completos publicados em periódicos ou em
anais; trabalhos voluntários extracurriculares realizados, com duração mínima de um ano.
A critério de cada Programa poderá ser avaliado o conhecimento de língua estrangeira.
A Banca Examinadora deverá avaliar diferentes características profissionais e pessoais dos
candidatos, atribuindo-lhes nota de maneira a classificar o melhor desempenho e, em sendo o
caso, servindo inclusive para desempate.
OBSERVAÇÃO: Os pesos da 1a e 2a etapas para os candidatos ao Acesso Direto serão: Prova
Teórica 50%, Prova Prática 40% e Entrevista com Análise do curriculum 10%, segundo
resolução no 08/2004 do C.N.R.M.
3- SEGUNDA FASE para os Programas com pré-requisitos

Para os Programas com pré-requisito em Cirurgia Geral, Clínica Médica, Programa de Medicina
Intensiva, terceiro ano opcional em Pediatria, Programa de Endoscopia e Cirurgia da Mão, a
segunda fase constará de Entrevista e Análise Curricular e terá peso de 10% na nota final.
Data e Local: Serão realizadas no período de 06/12/2010 a 10/12/2010. Os locais e horários
serão divulgados no endereço eletrônico www.santacasasp.org.br juntamente com os
resultados da primeira fase.
Os candidatos deverão comparecer 30 (trinta) minutos antes do horário agendado munidos de:
-Original da Cédula de Identidade, do Passaporte ou da Carteira Nacional de Habilitação com
foto; comprovante de inscrição (com data não posterior 13/10/2010)
-Histórico Escolar, no qual constem as notas obtidas durante o Curso Médico e no programa de
pré-requisito cumprido pelo candidato;
-Curriculum vitae contendo uma foto 3x4 recente e colorida.
A análise e argüição do currículo serão realizadas por comissão designada pelo Programa.
Serão analisados os seguintes itens: duração do internato; internato realizado em Hospitais
Universitários próprios; carga horária da Graduação; atividades extracurriculares; iniciação
científica, com ou sem bolsa de instituição de fomento à pesquisa, com publicação em editais
nos anais de congresso ou publicação em periódicos; prêmio acadêmico recebido; cursos,
congressos e palestras freqüentadas; trabalhos completos publicados em periódicos ou em
anais; trabalhos voluntários extracurriculares realizados, com duração mínima de um ano.
Desempenho no Programa de Residência que cumpriu como pré-requisito.
A critério de cada Programa de Residência poderá ser avaliado o conhecimento de língua
estrangeira.
A Banca Examinadora deverá avaliar diferentes características profissionais e pessoais dos
candidatos, atribuindo-lhes nota de maneira a classificar o melhor desempenho e, em sendo o
caso, servindo inclusive para desempate.
IV - DOS RESULTADOS
O resultado da 1ª etapa e os gabaritos da prova serão divulgados no dia 22/11/2010 às
17h00min, pelo endereço eletrônico www.santacasasp.org.br e também no quadro de avisos da
Comissão de Residência Médica da ISCMSP, localizado no corredor do Departamento de
Obstetrícia e Ginecologia (DOGI).
A divulgação será realizada por ordem de classificação, através do número de inscrição do
candidato, conforme resolução da C.N.R.M.
Os resultados não serão divulgados através de contato telefônico.
Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado da 1ª etapa apenas pessoalmente
junto à COREME-ISCMSP (Rua Martinico Prado, nº 25 - 6º andar) até as 12h00min do dia
23/11/2010 e devem protocolar a entrega do documento. Não serão aceitos para análise os
recursos enviados por internet, correio ou fax ou fora desta data e horário estipulado.
As datas, os horários e os locais da realização da 2ª Etapa (Prova Prática somente para os
candidatos aprovados nos Programas de Acesso Direto e Entrevista para os aprovados em
todos os Programas) serão afixados juntamente com o resultado da 1ª etapa e também estarão
disponíveis no endereço eletrônico www.santacasasp.org.br
Só realizarão PROVA PRÁTICA os candidatos ao ACESSO DIRETO.
O não comparecimento do candidato aprovado na 1ª etapa nas etapas posteriores acarretará na
sua eliminação sumária do Concurso.
O resultado final para todos os acessos será divulgado dia 20/12/2010 às 17h00min pelo
endereço eletrônico www.santacasasp.org.br e afixado no quadro de avisos da Comissão de
Residência Médica, localizado no corredor do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia
(DOGI).
A divulgação será realizada por ordem de classificação, através do nº de inscrição do candidato,
conforme resolução da CNRM.
Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado da segunda etapa somente
pessoalmente junto à COREME-ISCMSP (Rua Martinico Prado, nº 25 - 6º andar) até as
12h00min de 21/12/2010 e devem protocolar a entrega do documento.
Não serão aceitos para análise os recursos enviados por internet, correio ou fax ou fora desta
data e horário estipulado.
No resultado final, havendo empate, será considerada para desempate a maior nota da prova
da Primeira Fase; caso persista o empate, prevalecerá o candidato de maior idade (para tanto,
será requisitada a certidão de nascimento para a matrícula).
VI - DA MATRÍCULA
A) Documentos Necessários para a Matrícula e Posse:
1- Cédula de Identidade - RG: 03 (três) fotocópias.
2- CPF do candidato: 03 (três) fotocópias.
3- Título de Eleitor: 01 fotocópia.
4- Inscrição junto a Previdência Social (I.N.S.S.) como médico residente autônomo: 01
fotocópia.
5- Diploma médico ou atestado de que concluiu o Curso de Medicina: 01 (uma) fotocópia
autenticada.
6- Comprovante de endereço no Estado de São Paulo, por exigência bancária, para abertura de
conta: 02 (duas) fotocópias.
7- Os diplomas de graduação em Medicina expedidos por faculdades estrangeiras, tanto para o
cidadão estrangeiro quanto para o brasileiro, somente serão aceitos se revalidados por
Universidade Pública, na forma da lei conforme Resolução do CFM 1832/2008 : 01(uma)
fotocópia autenticada.
8 - Para o médico estrangeiro é exigido o Visto Permanente no Brasil e o Certificado de
Proficiência da Língua Portuguesa de acordo com as Resoluções CFM Nº 1831/2008 e
1842/2008 : 01(uma) fotocópia autenticada de cada documento.
9 - Certificado ou declaração de que está concluindo a Residência Médica, com data de
expedição de até 60 dias antes da data de matrícula, na área de pré-requisito de Cirurgia
Geral, Clínica Médica, Pediatria, Anestesiologia, Ortopedia ou Cirurgia Plástica conforme a
exigência do Programa escolhido pelo candidato: 01 (uma) fotocópia autenticada. Somente
serão aceitos os certificados de Programas de residência médica credenciados pela CNRM.
10- Registro do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), para
candidatos formados em anos anteriores: 02 (duas) fotocópias.
Para os médicos formados em 2010 será concedido um prazo máximo de 60 (sessenta) dias
para apresentar o documento definitivo, sob pena de desligamento da Residência.
11 - 04 (quatro) fotos 3 x 4, coloridas e sem data.
B) As matrículas deverão ser efetuadas dos dias 17/01/2011 a 19/01/2011 das 8:00 às 14:00
horas, na Rua Dr. Martinico Prado, Nº 25 - 5º andar (próximo a portaria da Santa Casa)
obedecendo a seguinte seqüência:
DIA
ESPECIALIDADES
17/01/2011 Clínica Geral e Especialidades Clínicas com pré-requisito em Clínica Médica + Med.
Física e Reabilitação + Endoscopia + Medicina Intensiva + Patologia
Clínica/Med.Laboratorial + Patologia + Neurologia
18/01/2011 Cirurgia Geral e Especialidades com pré - requisito em Cirurgia Geral +
Neurocirurgia + Obstetrícia e Ginecologia + Ortopedia e Traumatologia + Cirurgia da
Mão + Otorrinolaringologia + Oftalmologia
19/01/2011 Pediatria e Especialidades com pré-requisito em Pediatria + Anestesiologia +
Dermatologia + Medicina Família e Comunidade + Medicina do Trabalho + Medicina
Intensiva + Psiquiatria + Radiologia
Após este período, os aprovados não matriculados perderão automaticamente as suas
vagas.
VII- CONVOCAÇÃO DOS EXCEDENTES
Após a publicação do resultado final, os candidatos selecionados deverão realizar matrícula nos
dias acima citados.
A partir do dia 26/01/2011, terá inicio a convocação dos excedentes por e-mail e no endereço
eletrônico www.santacasasp.org.br. Os candidatos devem acompanhar a chamada pois terão
prazo de apenas 01 (um) dia útil para efetuar a matrícula após a convocação.
O candidato que não se apresentar neste prazo, será considerado desistente e, portanto,
desclassificado.
A COREME-ISCMSP não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes de
mudanças ou incorreções de dados informados pelos candidatos na ficha de inscrição
(endereço, telefone, e-mail).
A data limite para preenchimento das vagas será em 31/03/2011, conforme Resolução da
Comissão Especial Nº 02/2002, de 10/07/2002.
VIII-INFORMAÇÕES GERAIS
• O candidato que trancar sua vaga por motivo de convocação pelas Forças Armadas de acordo
com a Resolução da C.N.R.M. Nº 01, de 11/01/2005 deverá declarar seu interesse pela mesma
no período de 01/12/2011 a 16/12/2011. Após esta data perderá sua vaga.
De acordo com a Resolução da C.N.R.M. Nº 01, de 11/01/2005, não haverá prorrogação de
reserva de vaga por período superior a um ano.
• No ato da posse, os Residentes assinarão Termo de Compromisso, que devem ler e declarar
plena ciência do teor do Regimento do Curso de Residência Médica da Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de São Paulo.
• O início das atividades será impreterivelmente no primeiro dia útil de fevereiro.
• O não comparecimento nas primeiras 48 horas no Hospital ou Instituição, após o início do
Programa de Residência Médica, configurará desistência da matrícula.
• Os residentes matriculados receberão, a critério da Instituição, bolsas pela Secretaria Estadual
Saúde do Estado de São Paulo ou pela própria Instituição, com o valor mínimo estipulado
pela Lei 11381 de 01/12/2006 e pela CNRM/SESu/MEC.
• A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos obrigatórios, mesmo que
verificados posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e desclassificação do
candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, civil e criminal.
São Paulo, 15 de julho de 2010.
Prof. Dr. Valdir Golin
Diretor Clínico da ISCMSP
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