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PROCESSO REFERENTE AOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTAÇÃO ESPECIALIZADA – 2016 
 
Processo Seletivo 
 
Inscrição. No momento da inscrição o candidato deverá optar por um único programa na          

 sua área de interesse. 
 
1a fase: Prova escrita de conhecimentos específicos de acordo com o pré-requisito exigido 

na área de interesse. 
 
2a fase: Entrevista específica na área pretendida 

Análise do Currículo Lattes 
 
CRONOGRAMA 
 
Inscrição: 3 a 19 de novembro de 2015 
  Comissão de Ensino – 2º andar do Incor (Somente nos dias úteis) 
  Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 - das 9h às 15h30  
 
A inscrição deverá ser feita pessoalmente ou por Procuração com firma reconhecida 
 
Documentos: Ficha de inscrição, devidamente impressa, preenchida e assinada, em que 
   conste o nome completo do programa pretendido; 
   Cópia do CRM (Brasil); 
   Comprovante de pagamento da inscrição; 
 Cópia (frente e verso) do diploma de graduação em Medicina devidamente 

reconhecido; 
 Cópia (frente e verso) do diploma ou declaração de conclusão de 

Residência Médica na área pretendida (reconhecida pela CNRM) ou de 
Estágio equivalente à Residência Médica (equivalência aprovada pelo 
Conselho de Departamento); 

 Uma (1) foto 3x4 recente;  
 
CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO: Comparecer na Comissão de Ensino munido 
da documentação solicitada. Apresentar o Currículo Lattes no dia da Inscrição 
 
Prova escrita:  7 e 8 de dezembro de 2015, conforme cronograma a ser divulgado  

Local: Auditório Amarelo – Centro de Convenções Rebouças, em frente ao 
Instituto do Coração  
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 23 

 



     
Entrevista:   dias 7, 8, 9 e 10 de dezembro de 2015, conforme cronograma a ser 
divulgado.   
 
Resultados: 18 de dezembro de 2015 
   Apenas pela internet, no site www.incor.usp.br / Cursos e Eventos 
    
Matrícula:  
 Os candidatos aprovados deverão comparecer na Comissão de Ensino no período 4 a 

8 de Janeiro de 2016, com os seguintes documentos: 
 Ficha de matrícula (1º ano) devidamente preenchida e assinada, cópia do CRM e 

comprovante de pagamento da taxa de matrícula; 
 Cadastro de profissionais (crachá) devidamente preenchido  e assinado  
 Uma (1) foto 3x4 recente (p/crachá);  
 Ficha de cadastro 
 Ambos disponíveis no site www.incor.usp.br / Cursos e Eventos 
 Aqueles que não fizerem a matrícula no período indicado serão considerados 

DESISTENTES 
 
As matrículas deverão ser renovadas anualmente, quando a duração do programa for maior 
que 1 ano. 
 
Local:  Instituto do Coração do HCFMUSP 

 Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44  
 Comissão de Ensino – Bloco I – 2º Andar 

Horário: 9h às 15h30, ininterruptamente, nos dias úteis 
Taxas:   
Inscrição:  R$ 400,00 
Matrícula:  R$ 600,00 
 
Recolhimentos devem ser efetuados em nome de FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA: 

Banco 001 – Banco do Brasil 
Agência: 1897-X 
Conta Corrente: 105425-2 
Essa conta só recebe crédito com dois códigos identificadores: 

1)  CPF do depositante (Candidato) 
2)  CG 23.046 

 
NÃO SERÃO ACEITOS PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DAS TAXAS PAGAS, MESMO QUE EFETUADAS 
ERRONEAMENTE. 

 
Não será permitido preencher as fichas no local da inscrição.  

 
Para esclarecimentos de dúvidas sobre o processo seletivo somente deverá ser usado os         
E-mails: comissaoensino@incor.usp.br  
       



     
 
Início:  Os candidatos aprovados deverão comparecer no dia 1 de março de 2016 às 8h, no 

Instituto do Coração – para início das atividades. 
 


