
 

2ª. ERRATA AO EDITAL N.º 084/2022 

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO NOS PROGRAMAS DE 
RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O ANO DE 2023 

 

   
 

Com o presente edital, o Centro Universitário São Camilo – SP, através de sua Comissão de Residência 

Médica (COREME) torna público a 2ª. Errata ao Edital 084/2022, publicado em 20 de setembro de 

2022, que dispõe sobre o processo de seleção para os Programas de Residência Médica para o ano 

de 2023, servindo a presente para correção dos itens abaixo relacionados. 

Onde se lê:   

7.8 A divulgação da nota da prova objetiva será realizada pelo link: residenciamedica.saocamilo-sp.br a 

partir das 14 horas do dia 19 de dezembro de 2022. 

PARÁGRAFO ÚNICO – De acordo com a Resolução CNRM nº 02/2015, somente serão considerados 

classificados os candidatos que alcançarem a nota obtida pela média de cada especialidade, menos dois 

desvios padrão calculados para o total de participantes de cada especialidade.  

9.1 Esta fase terá caráter classificatório.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Serão selecionados para prova de habilidades e atitude todos os candidatos 

de cada programa que tenham sido habilitados na primeira fase, conforme o PARÁGRAFO ÚNICO dos itens 

7.2.12 e 7.3.12.  

 

Leia-se:  

7.8 A divulgação da nota da prova objetiva será realizada pelo link: residenciamedica.saocamilo-sp.br a 

partir das 14 horas do dia 19 de dezembro de 2022. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Serão classificados para 2ª (segunda) fase, a seguinte quantidade de candidatos 

para cada especialidade: 

Clínica Médica: 8 classificados 

Cirurgia Geral:  4 classificados 

Terapia intensiva:   4 classificados 

Anestesiologia:   36 classificados 

Radiologia:   20 classificados 

Geriatria:   12 classificados 

Oncologia:   24 classificados 

Mastologia:   24 classificados 

Dor:   4 classificados 

 

9.1 Esta fase terá caráter classificatório. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Serão selecionados para prova de habilidades e atitude os candidatos de 

cada programa que tenham sido habilitados na primeira fase conforme quantidade de classificados de 
acordo com o item 7.8. 
 

 Os demais itens e subitens publicados anteriormente no Edital 084/2022 continuam inalterados. 

 

São Paulo, 01 de novembro de 2022. 

 

Prof. Me. João Batista Gomes de Lima 

                                                                      Reitor do Centro Universitário São Camilo 


