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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO - ESTÁGIO DE APERFEIÇOAMENTO EM DERMATOLOGIA 

SERVIÇO DE DERMATOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos e o Serviço de Dermatologia da Santa 

Casa São José dos Campos tornam público que será realizado Processo Seletivo para o Estágio de 

Aperfeiçoamento em Dermatologia para o ano de 2019. 

O serviço de Dermatologia da Santa Casa de São José dos Campos é credenciado pela SBD – Sociedade 

Brasileira de Dermatologia para a formação de 03 (três) médicos aperfeiçoandos por ano. Estamos 

disponibilizando 01 vaga remanescente.  

O Estágio de Aperfeiçoamento em Dermatologia compreende uma carga horária total de 2.880 h/a (dois mil, 

oitocentos e oitenta horas/aula) por ano ministrado em 02 (dois) anos, num total de 5.760 h/a (cinco mil, 

setecentos e sessenta horas/aula) em dois níveis consecutivos: 

- Nível I - Dermatologia Clínica; 

- Nível II - Dermatologia Cirúrgica. 

Cada Nível terá 01 (um) ano de duração.  

É cobrada uma anuidade de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), paga em 12 mensalidades de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em cada ano do Curso. O pagamento deverá ser realizado até o 

primeiro dia útil de cada mês. A anuidade poderá ser paga um uma única parcela, no valor de R$ 36.000,00 

(trinta e seis mil reais) no ato da matrícula. 

A prestação da prova de seleção é obrigatória para o Nível I.  

É obrigatória a apresentação de trabalho científico publicado em revista médica indexada para a aprovação 

para o Segundo Nível.  

Ao final do Segundo Nível é obrigatória a apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC para 

recebimento do Certificado de Conclusão. 

Ao término do curso o aluno receberá o Certificado de Conclusão de Estágio de Aperfeiçoamento que será 

expedido pela Santa Casa de São José dos Campos. 

I - DAS VAGAS 

Serão 03 (três) vagas para o primeiro ano. Estamos disponibilizando 01 vaga remanescente. 
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Pré-Requisito: 02 (dois) anos de Residência Médica ou Estágio de Clínica Médica com equivalência em 

Residência por Serviço reconhecido pelo MEC ou pela respectiva Sociedade de Clínica Médica. 

II - DAS INSCRIÇÕES 

• As inscrições estarão abertas no período de 20/03 a 28/03/2019. 

O candidato deverá acessar o site https://www.iepsantacasasjc.com/areaacademica e preencher todos os 

campos da ficha de inscrição, conforme instruções. Ao completar o preenchimento, o candidato deverá 

imprimir a ficha de inscrição e encaminhar junto com o comprovante de depósito da taxa de inscrição, no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), dentro do prazo de inscrição, para a COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

– DERMATOLOGIA - SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Rua Dolzani Ricardo, 620 - Centro, São 

José dos Campos/SP - CEP 12210-110 ou através do e-mail iep@santacasasjc.com.br ou via WhatsApp (12) 

99704-2441. Os depósitos deverão ser realizados no Banco Santander (033), Agência 0093, Conta Corrente 

13001990-5 a crédito da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos, CNPJ 

45.186.053/0001-87. (Não serão aceitas inscrições efetuadas via depósito em cheque ou aquelas efetuadas 

em caixas de auto-atendimento). 

As inscrições somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor da inscrição. Em 

hipótese alguma haverá devolução da importância paga. 

III - DAS PROVAS 

1. A seleção será realizada em duas etapas: 

1ª ETAPA: Prova Teórica Escrita de Dermatologia. 

2ª ETAPA: Prova de Dermatologia Teórica e Prática, Entrevista mais Análise de Currículo Vitae 

compreendendo toda a vida escolar prévia. 

IV - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

1. A 1ª ETAPA será realizada no dia 29/03/2019, com início às 8h00 e término às 10h00, na Rua Antônio 

Saes, 440, Centro, São José dos Campos/SP – Estar Médico - Térreo. 

2. Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar documento de identidade original com 

foto (RG ou CNH) e comprovante de pagamento de inscrição. 

3. O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em hipótese alguma haverá revisão da prova, realização de outra prova ou segunda chamada. 

https://www.iepsantacasasjc.com/areaacademica
mailto:iep@santacasasjc.com.br
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5. Sob nenhuma alegação será realizada prova fora do local pré-estabelecido. 

6. Será excluído do Concurso o candidato que: 

• Apresentar-se após as 7h45, horário em que os portões serão fechados; 

• Não comparecer à prova; 

• Não apresentar o documento de identidade exigido; 

• Não apresentar o comprovante de pagamento de inscrição; 

• Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 

• For surpreendido em comunicação com outros candidatos ou pessoas estranhas, 

• Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação: agenda 

eletrônica, beep, calculadora, smartphones, relógio, telefone celular, qualquer receptor ou transmissor de 

dados e mensagens, anotações, impressos, etc. 

• Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 

• Não devolver integralmente o material recebido; 

• Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

7. Não será permitido ao candidato retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do início da prova, salvo 

em caso de extrema necessidade. 

8. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de resposta, seu caderno de 

questões. 

9. Não será permitido aos três últimos candidatos retirarem-se da sala até que o último entregue a prova. 

10. 2ª Etapa: Provas Específicas de Dermatologia: Teórica e Prática, Entrevista e Análise do Currículo, será 

realizada no dia 29/03/2019 das 14h00 as 18h00, no mesmo local da Prova Teórica, na Santa Casa de São 

José dos Campos. 

V - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA CLASSIFICAÇÃO 

• A prova teórica de Dermatologia será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
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• A prova estará disponível no site https://www.iepsantacasasjc.com/areaacademica, no dia 29/03/2019, a 

partir das 11h00. 

• A classificação da Prova realizada na Primeira Etapa do Processo Seletivo será feita obedecendo-se à 

ordem decrescente de pontos obtidos pelo candidato. O Serviço de Dermatologia da Santa Casa de São José 

dos Campos convocará os 04 (quatros) primeiros candidatos para a realização da 2ª Etapa do Processo 

Seletivo, através de publicação no site e afixação da Lista de Chamada na Sala da Diretoria Acadêmica da 

Santa Casa SJC no dia 29/03/2019 a partir das 13h00. 

• Os candidatos aprovados para a 2ª Etapa deverão entregar cópia do Currículo Vitae no ato da Prova da 2ª  

Etapa. 

• O desempate será feito na seguinte ordem: 

Maior idade. 

• Para a 2ª Etapa, Provas Prática de Dermatologia; Entrevista e Análise de Currículo, será atribuída nota de 0 

(zero) a 100 (cem) para cada uma delas. 

• As provas terão os seguintes pesos: 

Prova Prática de Dermatologia: 40 (quarenta) 

Entrevista e Análise de Currículo: 10 (dez) 

Prova Teórica de Dermatologia (1ª ETAPA): 50 (cinquenta) 

• A classificação será feita obedecendo-se a ordem decrescente de nota final obtida pelo candidato. 

• Caso ocorra empate, o desempate será feito conforme a seguinte ordem: 

Maior nota na Prova Teórica de Dermatologia; 

Maior nota na Prova Prática de Dermatologia; 

Maior nota na Entrevista; 

Maior nota na Análise de Currículo; 

O de maior idade. 

https://www.iepsantacasasjc.com/areaacademica
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• Em caso de continuar o empate, será analisado pela Comissão Organizadora do Concurso. 

• Os resultados não serão fornecidos por telefone. 

• O resultado final do Processo Seletivo, por ordem de classificação, será afixado na sala da Diretoria 

Acadêmica da Santa Casa de São José dos Campos no dia 30/03/2019 a partir das 8h00 e divulgado no site 

https://www.iepsantacasasjc.com/areaacademica  

VI - DAS VAGAS, ESCOLHA E ADMISSÃO 

• Os candidatos serão convocados para as vagas por ordem de classificação. 

Matrícula: A matrícula deverá ser realizada no dia 01/04/2019.  

• O não comparecimento no prazo estipulado implicará na desistência do candidato.  

• Os excedentes serão convocados para a matrícula através de contato telefônico e e-mail, por ordem de 

classificação e com prazo de 24 horas para sua realização.  

Documentos necessários:  

- 2 Fotos 3x4, colorida e recente;  

- Diploma Médico - 1 cópia autenticada; 

- Diploma da Residência Médica ou Certificado - 1 cópia autenticada; 

- Cédula de Identidade do Médico - Conselho Regional de Medicina de SP - CREMESP - 1 cópia simples;  

- Certidão de Quitação CREMESP - ano em vigência - 1 cópia simples; 

- Documento de Identidade RG e CPF - 1 cópia simples de cada; 

- Título de Eleitor (apenas se não houver na cédula de identidade do médico) - 1 cópia simples; 

- Certidão de Nascimento e/ou Casamento - 1 cópia simples; 

- Certificado de Reservista ou alistamento - 1 cópia simples; 

https://www.iepsantacasasjc.com/areaacademica
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- Comprovante de Residência (luz/telefone/água) em nome do candidato ou uma xerox de um dos 

comprovantes citados no nome do proprietário junto com uma declaração no qual o proprietário declara que o 

candidato reside na sua residência. A declaração deverá ser reconhecida firma no cartório - 1 cópia; 

- Carteira de vacinação constando: Hepatite B ou exame de Anti HBS, Dupla Adulto e Tríplice Viral - 1 cópia 

simples; 

- NIT (último recolhimento do INSS na categoria de autônomo), número do PIS/PASEP - 1 cópia simples; 

- Pagamento da primeira mensalidade no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ou da anuidade 

no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 

Observação: Deverá ser apresentando o documento original juntamente com as cópias no ato da matrícula. 

Início do Estágio de Aperfeiçoamento em Dermatologia: 02/04/2019.  

Informações: Os candidatos poderão solicitar informações na Secretaria da Comissão de Residência Médica 

da Santa Casa de São José dos Campos, através do e-mail iep@santacasasjc.com.br  

Referências Bibliográficas (últimas edições):  

Azulay – Dermatologia  

Belda, di Chiacchio e Criado - TRATADO DE DERMATOLOGIA 

Rook´s – Textbook of Dermatology 

VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

• A inscrição implicará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições da 

seleção, tais como se acham estabelecidas no presente edital e nas normas legais pertinentes. 

 

Dr. Samuel Henrique Mandelbaum 
Chefe do Serviço de Dermatologia da Santa Casa de São José dos Campos 

mailto:iep@santacasasjc.com.br

