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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 02/2011 

ESTÁGIO VOLUNTÁRIO EM MEDICINA 

DISCIPLINA: ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 

 

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília torna público que, no 

período de 02/01/2012 a 03/02/2012, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo 

para Estágio Voluntário e não remunerado, na área de Medicina, junto à Disciplina de 

Endocrinologia e Metabologia, para o provimento de 2 vagas, com as atribuições de 

acordo com o Programa de Residência Médica em Endocrinologia e Metabologia da Famema.  

 

DAS INSCRIÇÕES 

1. Pré-requisito exigido: 

a. 2 (dois) anos de residência médica credenciada pela Comissão Nacional de 

Residência Médica ou Estágio reconhecido em Clínica Médica. 

2. Para inscrever-se o candidato deverá comparecer na Diretoria Clínica do HC, sito 

na Rua Aziz Atallah s/ nº, a partir do dia 02/01/2012 até o dia 03/02/2012, das 8 às 

11 horas e das 14 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, ou enviar requerimento de 

estágio voluntário, com os documentos descritos no item 3, através de Sedex. 

3. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar cópia dos documentos abaixo 

relacionados: 

a. Certidão de conclusão do Curso Médico ou o Diploma de graduação do 

Curso Médico; 
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b. Declaração de Conclusão ou Certificado de Residência Médica credenciada 

pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM, em Clínica 

Médica; 

c. Carteira de Registro Definitivo do Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo - CRM; 

d. Currículum Vitae; 

4. A realização da inscrição dependerá do atendimento pelo candidato, no ato da 

mesma, de todas as exigências explicitadas nos itens 1e 2. 

5. Não serão aceitos pedidos de inscrição condicional ou pendentes de documentação, 

sob hipótese nenhuma. 

 

DA SELEÇÃO 

 O processo seletivo será realizado no dia 10/02/2012, com início às 8h30, no 

Ambulatório de Especialidades “Gov. Mário Covas” (Disciplina de Endocrinologia) e 

constará de:   

1. Prova teórico-prático; 

2. Análise de Currículo; 

3. Entrevista. 

 

DO JULGAMENTO DA SELEÇÃO 

1. A prova teórico-prático será avaliada na escala de 0 (zero) a 07 (sete) pontos; 

2. O Currículum Vitae será avaliado na escala de 0 (zero) a 02 (dois) pontos; 



 
                                

  

 

 

 
 

 

  

 

3 

 

 

SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR 
Faculdade de Medicina de Marília 

Hospital das Clínicas de Marília - Unidades I, Materno Infantil e São Francisco 

Hemocentro de Marília 
 

 
 

 

 

 

 

 

3. A entrevista será avaliada na escala de 0 (zero) a 1 (um) ponto. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. A inscrição implicará no conhecimento das presentes instruções e o compromisso 

de aceitação das condições de seleção aqui estabelecidas. 

2. A divulgação dos candidatos classificados será no dia 13 de fevereiro de 2012, no 

site da Famema (www.famema.br) e afixada no quadro de avisos da Diretoria 

Clínica do HC, sito na Rua Aziz Atallah s/nº. 

3. A matrícula dos aprovados dar-se-á no período de 14 a 17/02/2012. 

4. Havendo desistência de um dos estagiários poderá ser chamado o candidato 

aprovado na seleção, que permanece como excedente, devendo este ocupar a vaga 

disponível. 

5. O início das atividades será a partir do dia 1 de março de 2012, com duração 2 

(dois) anos do estágio, até 28 de fevereiro de 2014. 

6. Após aprovação, será exigido do candidato apresentação de apólice de seguro 

contra acidentes pessoais (xérox), renovada anualmente; 1 foto 3X4 (recente) e 

taxa de R$3,00 (três reais), referente à confecção do crachá de identificação do 

estagiário. 

Marília, 20 de dezembro de 2011. 

 

DR. JOÃO ALBERTO SALVI 

Diretor Clínico dos Hospitais da 

Faculdade de Medicina de Marília 

http://www.famema.br/

