
  

 

1. ADENDO AO EDITAL 049/2020 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO 

MÉDICA NA ÁREA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (Nível E1) 2021 

 

 
O Hospital São Camilo – Pompeia - São Paulo / SP, torna público o seguinte adendo ao Edital 

049/2020, publicado em 15 de novembro de 2020 que trata de alterações nos prazos de 

inscrição e seleção, conforme nova redação a seguir: 

 
 
I – DA INSCRIÇÃO 

1.2 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o link https://saocamilo-

sp.br/eventos/edital_especializacao_medica_radiologia_N1 até às 17h00 do dia 28/01/2021, 

quando o prazo de inscrições será impreterivelmente encerrado. Para concluir a inscrição clique 

em “INSCREVA-SE”, e realize seu cadastro no site e selecione o Edital para se inscrever. 

 
 

IV – DO PROCESSO SELETIVO, OBJETO DESTE EDITAL 

A primeira etapa do processo seletivo se dará por meio de uma prova escrita, de caráter 

eliminatório, contendo 80 (oitenta) questões de testes de múltipla escolha versando sobre as 

especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia, Medicina 

Preventiva e Social, e será realizada no dia 31/01/2021, das 14h00 às 18h00. 

Não será permitida a entrada do candidato no local da prova após o horário das 14h00. 

O gabarito da prova escrita será divulgado após o término da prova, no dia 01/02/2021. 

Os pedidos de recurso serão aceitos somente até o dia 02/02/2021. 

 

4.1. 2ª ETAPA 

A segunda etapa terá caráter classificatório e será realizada no dia 05/02/2021, a partir das 

8h00, nas dependências do Auditório do Hospital São Camilo Pompeia, com entrada pela Rua 

Barão do Bananal, 1111, bairro Pompeia, São Paulo, Capital. 

 

V – DA CLASSIFICAÇÃO DA PROVA ESCRITA E SEGUNDA ETAPA 

5.2. A classificação dos candidatos selecionados na primeira etapa, aptos a continuarem para a 

segunda etapa, será publicada no dia 03/02/2021, após as 08h00 no site www.saocamilo-

sp.br, link secretaria – resultados.  

 



  

VII – RESULTADO FINAL 

7.4. A divulgação dos candidatos aprovados para a matrícula, de acordo com o número de vagas 

oferecidas, estará disponível a partir de 12/02/2021 no site www.saocamilo-sp.br, link 

secretaria – resultados.  

 

VIII – DA MATRÍCULA 

8.1. Os candidatos que, de acordo com a sua classificação, tiverem direito às vagas, receberão 

e-mail no dia 12/02/2021 com as orientações para efetivação da matricula. 

       8.1.1. O prazo de matrícula será no período de 12/02/2021 a 24/02/2021.  

 

IX – ESPECIFICAÇÕES DO CURSO DE APRIMORAMENTO 

9.3. Uma taxa deve ser paga à instituição, no momento da matrícula, no valor de R$1.618,00 (m 

mil seiscentos e dezoito Reais), em única parcela. As instruções de pagamento serão enviadas 

por e-mail no dia 12/02/2021. 

 

Os demais itens e subitens publicados no Edital 049/2020 continuam inalterados. 

 

São Paulo, 10 de dezembro de 2020. 
 
 

 

 

 

Dr. Thiago Scoppetta 
Coordenador de Residência Médica – Hospital São Camilo SP 

 

 

 


