
   

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA EM ANESTESIOLOGIA – ANO DE 2021 

 

Abertura das inscrições do processo seletivo para Especialização Médica 

em Anestesiologia do GCA  (GRUPO CARE ANESTESIA) -  Centro de 

Ensino e Treinamento em Anestesiologia credenciado pela Sociedade 

Brasileira de Anestesiologia (CET - SBA) do HOSPITAL VERA CRUZ - 

CAMPINAS – SP. 

 

Abaixo, estarão descritas todas as informações necessárias para a 

inscrição, realização da prova e ingresso na especialização.  

O CET/SBA - HVC informa que o período de especialização é de 3 anos, e 

segue todas as orientações e obrigações determinadas pela Sociedade 

Brasileira de Anestesiologia (SBA), na qual é representada pela Comissão 

de Ensino e Treinamento (CET-SBA). 

As inscrições estarão abertas entre 12 de Outubro e 09 de Dezembro de 

2020, e o curso será de 04 de Janeiro 2021 a 04 de Janeiro de 2024. 

Serão disponibilizadas 06 (seis) vagas para Especialização em 

Anestesiologia. 

Qualquer informação necessária ao candidato não disposta neste edital, 

poderá ser esclarecida via e-mail. 

(ivonete.barbosa@hospitalveracruz.com.br) 

 

1 - INSCRIÇÕES  

As inscrições poderão ser realizadas no site da Fundação Roberto Rocha Brito 

(www.frrb.com.br) ou presencialmente no endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 

423, Centro, Campinas - SP de segunda a sexta feira das 9h00 as 16h00 horas. 

O valor da inscrição é R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Somente serão aceitas inscrições de médicos (a) formados (a) em todo o Território 

Nacional por Faculdades oficiais ou reconhecidas, bem como médicos (a) 
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formados (a) no exterior com diploma revalidado pelas Universidades, autorizadas 

pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC.  

O (a) candidato (a) deverá enviar cópia digitalizada via e-mail 

(ivonete.barbosa@hospitalveracruz.com.br) do item 1.1 e 1.2 e apresentar 

pessoalmente o documento e foto 3x4 no dia da prova: 

1.1 Foto 3x 4 – 2 unidades; 

1.2  Curriculum Vitae ou Curriculum Lattes.  

 

2 – PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo para o ingresso do (a) candidato (a) contará com duas fases. 

A primeira fase é composta por prova escrita, e a segunda fase é composta por 

entrevista e avaliação curricular.  

O (a) candidato (a) é considerado (a) inscrito (a) no processo seletivo após a 

efetivação do pagamento da inscrição. A desistência do processo seletivo em 

qualquer momento sob qualquer hipótese, não dará o direito de ressarcimento do 

valor pago pelo candidato (a). 

 

2.1 –  PRIMEIRA FASE - PROVA ESCRITA 

A prova escrita será composta por 40 questões de múltipla escolha sendo 5 

alternativas em cada questão e somente uma alternativa correta. Cada questão 

possui valor de 0,25 ponto, totalizando 10 pontos. A prova será realizada na 

Fundação Roberto Rocha Brito (R. Mal. Deodoro, 423 - Centro, Campinas - SP, 

13010-300), no dia 10 de Dezembro de 2020, as 9h00 (Horário de Brasília). O 

tempo para a realização da prova será de 150 minutos. 

 

O conteúdo programático da prova escrita será dividida proporcionalmente entre 

as cinco matérias a seguir: 

1 - Clínica Médica 

2 - Cirurgia 
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3 - Ginecologia e Obstetrícia 

4 - Pediatria 

5 - Saude Coletiva 

 

É importante que o (a) candidato (a) chegue ao local da prova com pelo menos 

01 hora de antecedência. Na entrada, será aferida a temperatura de todos (a) 

candidatos (a) e caso algum (a) inscrito (a) apresente temperatura periférica maior 

ou igual 37,8 graus Celsius, será desclassificado (a). 

É obrigatório que todos os (as) candidatos (as) estejam usando máscara durante 

a permanência no local de prova, assim como respeite e mantenha o 

distanciamento entre os demais. Será disponibilizado álcool em gel, assim como 

luvas de procedimento.  

Após o início da prova, que será pontualmente as 09h00, não será permitida a 

entrada do (a) candidato (a) para a realização da mesma. Só será autorizada a 

saída do (a) candidato (a) após 01 hora do início, e sairão da prova os 03 últimos 

candidatos simultaneamente. 

Não será permitido portar e utilizar celular, relógio, tablet, pager ou qualquer outro 

dispositivo eletrônico para consulta ou utilização de qualquer espécie durante a 

prova. Os dispositivos eletrônicos deverão estar desligados durante todo o 

período de prova. O candidato deverá portar caneta (azul ou preta), lápis, 

borracha e documento de identidade válido. Caso algum (a) candidato (a) seja 

flagrado (a) portando e/ou utilizando algum equipamento proibido, será 

automaticamente desclassificado (a) do processo seletivo. 

Salienta-se que a prova escrita tem caráter eliminatório. Entretanto, a lista dos 

aprovados (as) da primeira fase será em referência aos 30 primeiros colocados 

em relação a nota obtida na prova escrita. Poderão ser convocados mais que 30 

candidatos (as), caso haja empate da nota de corte. O resultado da prova escrita 

será divulgado no local da prova ( Fundação Roberto Rocha Brito) as 13 horas do 

dia 10 de Dezembro de 2020 e os aprovados estarão convocados para a segunda 

fase.  

 

 

 



   

 

 

2.2 – SEGUNDA FASE - ENTREVISTA E AVALIAÇÃO DE CURRICULUM 

A Entrevista e Avaliação do Curriculum terá início a partir das 13 horas do dia 10 

de Dezembro de 2020. Todos os candidatos aprovados no item 2.1 (Primeira 

Fase) serão convocados para aguardar em sala reservada respeitando o 

distanciamento social e todas as medidas necessárias em relação ao COVID - 19 

e a chamada será por ordem alfabética. Após início da entrevista e avaliação de 

curriculum do primeiro candidato, não será permitida a entrada de demais 

candidatos na sala. Será proibido portar e/ou utilizar qualquer equipamento 

eletrônico na sala de espera. 

A nota da segunda fase será composta em 2 partes iguais de 5 pontos cada, 

totalizando 10 pontos. A primeira parte, será em referência a nota da entrevista e 

a segunda parte, referente a avaliação curricular. 

 

2.3 - NOTA FINAL 

A nota final será a média aritmética das 02 fases. (PROVA ESCRITA + 

ENTREVISTA E AVALIAÇÃO DE CURRICULUM) 

 

2.4 - RESULTADO FINAL 

O resultado final será liberado as 20 horas do dia 10 de Dezembro de 2020 pelo 

Departamento de Anestesiologia do Hospital Vera Cruz na plataforma digital: 

1 - Site do Grupo Care Anestesia (www.grupocareanestesia.com.br) 

2 - Instagram do Grupo Care Anestesia (@grupocare.anestesia)  

 

O resultado final também será liberado a partir das 8h00 do dia 11 de Dezembro 

de 2020 no Departamento de Anestesiologia do Hospital Vera Cruz (Av. Andrade 

Neves, 402 - Botafogo, Campinas - SP, 13013-908).  
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Serão aprovados os 06 (seis) primeiros candidatos que obtiverem as maiores 

notas, conforme item 2.3. Os candidatos classificados entre 6º – 20º posição, 

serão mantidos na lista de espera e serão convocados para a matrícula pela 

ordem, caso haja desistência de candidato na primeira chamada. Os candidatos 

classificados a partir da 21º posição em diante, estarão automaticamente 

desclassificados. 

 

3 – MATRÍCULA 

A matrícula do candidato aprovado deverá ocorrer no dia 14 ou 15 de Dezembro 

de 2020 no Departamento de Anestesiologia no Hospital Vera Cruz (Av. Andrade 

Neves, 402 - Botafogo, Campinas - SP, 13013-908) das 9h00 as 16h00. Para a 

conclusão da matrícula, o candidato deverá apresentar documento do Conselho 

Regional de Medicina (CRM). Caso o candidato seja recém formado e ainda não 

for portador do registro, deverá apresentar diploma de formação em Medicina. 

Não havendo a realização da matrícula do candidato convocado na data prevista, 

automaticamente será desclassificado e o (a) candidato (a) subsequente será 

convocado (a) para matrícula via telefone. 

 

4 – INÍCIO DAS ATIVIDADES 

As atividades no Centro de Ensino e Treinamento – HVC se iniciam as 9h00 do 

dia 04 de janeiro de 2021. Todos os candidatos devidamente matriculados 

deverão comparecer ao Departamento de Anestesiologia no Hospital Vera Cruz – 

3º andar (Av. Andrade Neves, 402 - Botafogo, Campinas - SP, 13013-908). O não 

comparecimento do aluno (a), sem justificativa por força maior, será considerado 

(a) desistente e consequentemente liberação da vaga para os (as) candidatos (as) 

da lista de espera. 

 

5 – TÉRMINO DA CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS 

O término da convocação de candidatos, se dará dia 31 de março de 2021 as 18 

horas. 

 

 



   

 

 

Considerando todas as informações supracitadas referente ao processo seletivo 

e considerando que estão de acordo com todas as instruções normativas do 

Grupo Care Anestesia, normas institucionais do Hospital Vera Cruz, regimento e 

regulamento da Comissão de ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de 

Anestesiologia, declaramos divulgado este edital na qualidade de responsável  e 

co – responsável por este Centro de Ensino e Treinamento. 

 

 

Campinas, 13 de outubro de 2020. 

 

  _________________________                        ________________________ 

       Dr Gabriel Redondano                                        Dr Walter L. Ferreira 

                TSA/SBA                                                            TSA/SBA 

   Co – Responsável CET HVC                              Responsável CET HVC 

 


