
EDITAL DE SELEÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA EM ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA – ANO DE 2021 

 

Considerando a necessidade de regulamentar o edital para o processo seletivo para 

especialização médica em Ortopedia e Traumatologia, Hospital Vera Cruz de Campinas, 

São Paulo, resolve: 

 

Abrir as inscrições para o processo seletivo para Especialização Médica em Ortopedia e 

Traumatologia, serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e 

Traumatologia (SBOT).  

 

Abaixo, estão descritas todas as informações necessárias para a inscrição, realização da 

prova e ingresso na especialização.  

 

O Hospital Vera Cruz informa que o período de especialização é de 03 anos, e que o 

programa de treinamento segue a as orientações e obrigações determinadas pela 

Comissão de Ensino e Treinamento (CET) da SBOT.  

 

Serão disponibilizadas 02 (duas) vagas para Especialização em Ortopedia e 

Traumatologia.  

 

 

1. INSCRIÇÕES  

 

1.1. As inscrições serão realizadas por via eletrônica, a partir do dia 22 de março de 2021 

e se encerrarão ao final do dia 08 de abril de 2021 através do endereço eletrônico 

www.frrb.com.br. O valor da inscrição é R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser 

pago conforme orientado no site. 

 

1.2. O candidato é considerado inscrito no processo seletivo após a efetivação do 

pagamento da inscrição. A desistência do processo seletivo em qualquer momento e 

sob qualquer hipótese não dará o direito ao ressarcimento do valor pago pelo candidato. 

 

1.3. Somente serão aceitas inscrições de médicos e médicas formados no Brasil por 

faculdades oficiais ou reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), bem 

como médicos formados no exterior com diploma revalidado pelas Universidades 

autorizadas pelo MEC.  

 

1.4. O candidato deverá enviar cópia digitalizada dos seguintes documentos ao 

endereço eletrônico coreme@hospitalveracruz.com.br e apresentá-los pessoalmente 

quando da prova e entrevista: 

mailto:coreme@hospitalveracruz.com.br


a. Cópia legível da Cédula de identidade (RG); 

b. Cópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c. Comprovante de revalidação de diploma ou processo de revalidação em 

andamento em instituição pública, de acordo com a legislação vigente, para o 

médico estrangeiro ou brasileiro que fez a graduação em medicina no exterior; 

d. 02 (duas) fotos recentes 3x4; e 

e. Curriculum Vitae ou Currículo Lattes. 

 

2. PROCESSO SELETIVO  

 

O processo seletivo para ingresso do candidato contará com duas fases. A primeira fase 

é composta por prova escrita e a segunda fase é composta por entrevista e análise de 

currículo.  

 

2.1. PRIMEIRA FASE - PROVA ESCRITA  

 

a) A prova escrita será composta por 10 questões dissertativas de assuntos gerais de 

medicina, com valor de 1,0 ponto para cada questão, e peso de 60% na nota total do 

exame.  

b) A prova será realizada na Fundação Roberto Rocha Brito, à Rua Mal. Deodoro, 423 - 

Centro, Campinas - SP, no dia 09 de abril de 2021, às 09h00 min do horário de Brasília. 

O tempo para a realização da prova será de 150 minutos. 

 

Importante: no caso de restrições para a prova presencial, devido à pandemia de Covid-

19, faremos a prova online conforme a seguinte regra: 

i. Envio da questão no e-mail do candidato 

ii. Marcado tempo total de 12 minutos entre o envio, confirmação do recebimento, 

preenchimento da resposta, envio da resposta e confirmação do recebimento da 

resposta pelos organizadores do exame. 

iii. Repetido mesmo processo nas 10 questões previstas. O tempo acrescido por 

questão (de 2 minutos) se refere ao processo de envio e recebimento das 

mesmas. 

c) O conteúdo programático da prova escrita será focado em clínica médica (5 questões), 

pediatria (2 questões) e ortopedia (3 questões).  

d) É importante que o candidato chegue ao local da prova com pelo menos 01 hora de 

antecedência. Na entrada, será́ aferida a temperatura de todos candidatos e caso algum 

inscrito apresente temperatura periférica maior ou igual 37,8 graus Celsius, será ́

orientado a retornar ao seu domicílio, e submetido, no prazo de até 48 horas, ao 

esquema alternativo da prova online, com questões diferentes às apresentadas aos 

candidatos presenciais. 



e) É obrigatório que todos os candidatos estejam usando máscara facial durante a 

permanência no local de prova, assim como respeitem e mantenham o distanciamento 

mínimo de 2 metros entre si, a todo momento. Será́ disponibilizado álcool em gel, assim 

como luvas de procedimento se solicitadas.  

f) Após o início da prova não será permitida a entrada de candidatos, sem tolerância 

para atrasos. Será autorizada a saída do candidato  após uma hora do início do exame, 

e sairão da prova os 03 últimos candidatos simultaneamente.  

g) 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 com foto e válido. Caso algum candidato seja flagrado portando e/ou 

utilizando algum equipamento proibido, será́ automaticamente desclassificado do 

processo seletivo.  

h) A prova escrita não terá caráter eliminatório, e todos os candidatos estarão aptos a 

fazer a segunda fase, que envolve análise de currículo e entrevista. 

 

2.2. SEGUNDA FASE - ENTREVISTA E AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO 

a) A entrevista e avaliação de currículo terá início a partir das 11 horas do dia 09 de abril 

de 2021. Todos os candidatos serão chamados por ordem alfabética. Após início da 

entrevista e avaliação de currículo do primeiro candidato, os demais deverão aguardar 

em sala reservada para tal, com o distanciamento físico adequado entre si, e não será 

permitido o uso de equipamentos eletrônicos, incluindo celulares, neste momento.  

b) A nota da segunda fase será composta por duas notas 

i. 0 a 10 pontos pela análise de currículo (com 20% de peso na nota final) 

ii. 0 a 10 pontos pela entrevista (com 20% de peso na nota final) 

 

2.3. NOTA FINAL E RESULTADOS 

a) A NOTA FINAL será composta do resultado da prova escrita (60%), da análise do 

currículo (20%) e da nota da entrevista (20%), com valor entre 0 e 100 pontos. 

b) Os RESULTADOS serão divulgados às 20 horas do dia 09 de abril de 2021 no site da 

Fundação Rocha Brito e enviados por e-mail e Whatsapp diretamente aos candidatos. 

c) Serão aprovados os 02 (dois) primeiros candidatos que obtiverem as maiores notas, 

conforme item 2.3. Os candidatos classificados da terceira posição em diante serão 

mantidos na lista de espera e convocados para a matrícula pela ordem, caso haja 

desistência de candidato na primeira chamada.  

 

3. MATRÍCULA  

 

3.1. A matrícula do candidato aprovado deverá ocorrer no dia 13 de abril de 2021 na 

Secretaria da COREME do Hospital Vera Cruz (Rua Marechal Deodoro 423- Centro, 



Campinas, SP, das 9h00min as 16h00min, de forma presencial. Para a conclusão da 

matrícula, o candidato deverá apresentar documento de registro no 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, o mesmo estará 

automaticamente desclassificado e o candidato subsequente será convocado para 

matrícula via telefone, e terá 24 horas para realizar a devida matrícula. 

 

3.2. No ato da matrícula, o candidato que se inscreveu na condição de concluinte do 

curso de medicina, deverá comprovar a conclusão do curso médico por meio de 

documento oficial, expedido pela Coordenação do Curso.  

 

3.3. O candidato brasileiro que fez curso de graduação em medicina no exterior ou 

médico estrangeiro deverá comprovar a revalidação do diploma por universidade 

pública, na forma da legislação vigente, apresentando, ainda, em ambos os casos, cópias 

e originais dos seguintes documentos:  

a) Cédula de identidade (RG); 

b) CPF ativo; 

c) Comprovante de quitação com o serviço militar e obrigações eleitorais; 

d) Comprovante de realização do(s) pré-requisitos; 

e) Apresentação do registro no Conselho Regional de Medicina do estado; 

f) Os casos omissos serão resolvidos a juízo da CNRM.  

 

4. INÍCIO DAS ATIVIDADES  

 

4.1. As atividades se iniciam as 9h00 do dia 20 de abril de 2021. Todos os candidatos 

devidamente matriculados deverão comparecer na Secretaria da COREME do Hospital 

Vera Cruz para apresentação e acolhimento inicial O não comparecimento do candidato 

aprovado, sem justificativa por força maior, será considerado como desistência e 

consequentemente liberação da vaga para os candidatos da lista de espera.  

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1. Considerando que, estando de acordo com todas normas institucionais do Hospital 

Vera Cruz, regimento e regulamento da Comissão de Ensino e Treinamento da 

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, declaramos divulgado este edital na 

qualidade de responsável (COREME) e corresponsável (Serviço de Ortopedia) por este 

exame. 

 

5.2. Qualquer informação necessária ao candidato não disposta neste edital, poderá ser 

esclarecida via e-mail. (coreme@hospitalveracruz.com.br)  



 

 

Campinas, 26 de Março de 2021.  

 

 

 

Comissão de Residência Médica do Hospital Vera Cruz de Campinas 

Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Vera Cruz de Campinas  

 

 


