CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2017

MANUAL DO CANDIDATO

A Instituição

Fundado em 2004, ampliado e em modernização desde 2012 com
equipamentos de última geração, o Hospital Santa Helena atende 24
horas com corpo médico e profissionais altamente capacitados em todos
os setores, desde consultas clínicas até grandes cirurgias. Aqui, os
pacientes recebem o melhor atendimento com serviços exclusivos com
agilidade, conforto e segurança. Em fase de finalização, o hospital contará
com mais 6 mil m² de área construída, anexa ao prédio principal.
O Hospital Santa Helena realiza cerca de 800 cirurgias por mês em
8 salas cirúrgicas e conta com 150 leitos de internação divididos entre
suas unidades abertas e de terapia intensiva.
O Hospital Santa Helena é acreditado pela Organização Nacional
de Acreditação (ONA) com nível III de excelência em atendimento. Além
do nível máximo nacional e internacional, pela Acreditation Canada, que
garantem aos nossos beneficiários um atendimento com máxima
qualidade em saúde.
Nossa estrutura e reconhecida tradição na região do ABC nos
conduziu a assumir a responsabilidade de oferecer um ensino de pósgraduação médica de qualidade e compromisso com profissionais e
pacientes.
Dr. Eric Strose
Diretor Técnico
CRM 105.014
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A Residência Médica do HOSPITAL SANTA HELENA constitui modalidade
de ensino de Pós-Graduação, destinada a médicos, sob a forma de Cursos de
Especialização, caracterizada por treinamento em serviço em regime de tempo e
dedicação integral sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação
ética e profissional.

No Programa de Anestesiologia nossos residentes desenvolvem atividades
eminentemente práticas sob a forma de estágio hospitalar supervisionado; tendo o
Programa a Carga Horária Semanal de 60 horas, com plantão de 12 a 24
horas/semana, 01 a 02 dias de folga por semana e 30 dias de férias por ano.

Nossos residentes recebem bolsas de estudo provenientes do Hospital Santa
Helena e possuem todo o apoio dentro da Instituição através da Comissão de
Residência Médica – COREME – departamento destinado ao controle do Programa
de Residência.
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DIRETOR TÉCNICO DO HOSPITAL SANTA HELENA
Dr. Eric Strose

DIRETOR ASSISTENCIAL
Dra. Luciane Patricia do Amaral
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Sra. Cristina A. Guerra

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA (COREME)

PRESIDENTE
Prof. Dr. Alexandre Cruz Henriques
VICE-PRESIDENTE
Dr. Eric Strose
COORDENADOR
Dra. Maria de Lourdes de Sousa Lima
SECRETÁRIA COREME
Silvana R. de Melo Montico
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VAGAS E PRÉ-REQUISITOS DOS PROGRAMAS
DE RESIDÊNCIA MÉDICA

ESPECIALIDADE DE ACESSO DIRETO

Área de atuação
ANESTESIOLOGIA

Vagas
Credenciadas
03

Vagas
Oferecidas
03
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CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2016

INSCRIÇÕES:

O candidato poderá se inscrever de 18/10/2016 a 18/11/2016, via on-line
no site http://www.santahelenasaude.com.br (Residência Médica) ou
pessoalmente na Comissão de Residência Médica (COREME) do Hospital
Santa Helena no endereço Rua Tamoios , nº 70 Vila Alzira, Santo André – SP
Cep: 09015-440.

TAXA:
Pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta
reias) utilizando o boleto disponível on-line, e manter o comprovante de
pagamento até o final do processo seletivo. O benefício da isenção será
concedido ao candidato que se enquadrar na resolução CNRM nº. 07/2010.

REQUISITOS:
O candidato, ao inscrever-se, estará declarando sob as penas da lei que
concluiu o curso de graduação em Medicina, devidamente autorizado e
reconhecido pelo Ministério da Educação –MEC, ou irá concluí-lo até a data da
matrícula no Programa pretendido, ou obteve revalidação do seu diploma
segundo as leis vigentes.

Documentos obrigatórios a serem enviados para efetivação da inscrição:
- 01 foto 3x4 recente
- 01 Cópia simples CPF e RG frente e verso
- 01 Cópia do comprovante de pagamento (boleto) da TAXA DE INSCRIÇÃO
- 01 Cópia simples do Comprovante de inscrição no CRM ou Declaração da
Instituição de Ensino em que cursa o último período do Curso Médico, ou 01
cópia do diploma de conclusão.
- Procuração com fim específico e com firma reconhecida em cartório quando a
inscrição for feita por terceiro.
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CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO:
Após o encaminhamento da ficha de inscrição via on-line, para
confirmar a inscrição, acessar o site http://www.santahelenasaude.com.br (ícone
Programa de Residência Médica) digitar o CPF ou RNE (Registro de
Nacionalidade Estrangeira) e data de nascimento.
Dúvidas serão respondidas somente através do endereço de e-mail
coreme@sham.br.
Não serão aceitas inscrições:





Se a ficha de inscrição não estiver completa (todos os campos
obrigatórios preenchidos);
Se o pagamento da taxa de inscrição tiver sido realizado após o último dia
de inscrição (18/11/2016);
Documentação incompleta;
Se não for respeitada qualquer condição estabelecida neste Edital.

EXAME DE SELEÇÃO
Constará de:


1ª Etapa: Prova Escrita de Conhecimentos Gerais sobre Medicina, em
forma de teste de múltipla escolha. Equivalendo a 90% da nota final.



2ª Etapa: Equivalendo a 10% da nota final.
a. Entrevista com a Banca Examinadora (peso 0,5)
b. Análise do Curriculum Vitae pela respectiva área de Residência
Médica (peso 0,5)

1ª ETAPA - PROVA ESCRITA :
As provas escritas serão aplicadas em 17/12/2017 (Sábado), das
9:00 às 13:00 horas (horário de Brasília), no Auditório do Hospital
Estadual Mário Covas à Rua: Henrique Calderazzo nº 321, Paraiso –
Santo André CEP: 09190-615
O candidato deverá apresentar-se no seu local de prova às
8h30min (horário de Brasília).
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Para a Realização da prova será permitido ao candidato somente portal
caneta esferográfica azul ou preta confeccionada em material transparente, lápis
preto nº 2 e borracha.
Não será permitida consulta bibliográfica de qualquer espécie, nem
utilização de qualquer tipo de equipamento eletrônico cujo rol encontra-se citado
no edital. Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer lacrados e desligados
até a saída do candidato do local das provas.
5.1. O gabarito será divulgado à partir de 19/12/2016, via on-line (Internet)
no site http://www.santahelenasaude.com.br (ícone de Residência Médica)

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA 1ª ETAPA
6.1. O resultado final (relação nominal dos candidatos aprovados e
demais
por
ordem
de
classificação)
será
divulgado
no
http://www.santahelenasaude.com.br (ícone Residência Médica – item
Classificação 1ª ETAPA do Processo Seletivo Residência Médica) dia
21/12/2016.

2ª ETAPA - ENTREVISTA E ANÁLISE DE CURRICULO

Os candidatos serão entrevistados nos dias 12/01/2017 (Quinta-feira), às
10:00h (horário de Brasília), no Hospital Santa Helena - Rua Tamoios, nº 70
Vila Alzira, Santo André – SP Cep: 09015-440 2º andar na Adm.
Devem ser entregues à banca examinadora o Histórico Escolar, no qual
constem as notas obtidas durante o Curso Médico;
Devem ser entregues à banca examinadora Curriculum Vitae e
comprovantes das atividades contidas no Curriculum Vitae (trabalhos
publicados, apresentações realizadas, ligas acadêmicas e congressos
participados, acompanhamento ou estágio certificado em serviço de
anestesiologia, língua estrangeira)
CLASSIFICAÇÃO

FINAL:

Será

divulgada

26/01/2017

no

site

http://www.santahelenasaude.com.br e na COREME do Hospital Santa Helena.
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MATRÍCULA:
Os convocados para matrícula em primeira chamada deverão realiza-las
de 02/02/2017 a 09/02/2017, COREME do HSH Rua Tamoios, nº 70 Vila Alzira,
Santo André – SP, Cep: 09015-440 das 09h às 16h (horário de Brasília),
conforme
lista
de
convocação
a
ser
divulgada
no
site
http://www.santahelenasaude.com.br
COMO CHEGAR AO HOSPITAL SANTA HELENA
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