SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE / GERÊNCIA DE ENSINO

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO - Nº 003/2019
SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2020
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 001/2019
A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo/SP, através da Escola Municipal de Saúde / Gerência de Ensino, nos
termos das Leis nos 10.912/1990, 14.503/2007 – art. 1º e 4º e 11.730/2008, RETIFICA o Comunicado nº 002/2019referente à Seleção Pública para Residência Médica - 2020 , bem como o Edital de Abertura de Inscrições da Seleção
Pública para Residência Médica – 2020, conforme segue:
I-COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO - Nº 002/2019 - SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2020 - EDITAL
DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 001/2019
Onde se lê:
A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo/SP, através da Escola Municipal de Saúde / Gerência de Ensino/
Comissão de Residência Multiprofissional de Saúde, nos termos da Lei no 11.129, de 30/06/2005, RETIFICA o Edital de
Abertura de Inscrições da Seleção Pública para Residência Médica – 2020, conforme segue:
Leia-se:
A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo/SP, através da Escola Municipal de Saúde / Gerência de Ensino, nos
termos das Leis nos 10.912/1990, 14.503/2007 – art. 1º e 4º e 11.730/2008, RETIFICA o Edital de Abertura de
Inscrições da Seleção Pública para Residência Médica – 2020, conforme segue:
II-SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2020 - EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 001/2019
Onde se lê:
3. DAS INSCRIÇÕES NA SELEÇÃO PÚBLICA
3.1. A taxa de inscrição nesta Seleção Pública será de R$ 100,00 (cem reais), devendo o boleto bancário ser pago até
o primeiro dia útil subsequente ao término das inscrições, ou seja, 28.10.2019.
3.1.1. A inscrição deverá ser efetuada, das 14 horas de 25.09.2019 às 23h59min de 27.10.2019, exclusivamente pela
internet por meio do site www.idecan.org.br.
Leia-se:
3. DAS INSCRIÇÕES NA SELEÇÃO PÚBLICA
3.1. A taxa de inscrição nesta Seleção Pública será de R$ 100,00 (cem reais), devendo o boleto bancário ser pago até
o primeiro dia útil subsequente ao término das inscrições, ou seja, 06.11.2019.
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3.1.1. A inscrição deverá ser efetuada, das 14 horas de 25.09.2019 às 23h59min de 05.11.2019, exclusivamente pela
internet por meio do site www.idecan.org.br.

Onde se lê:
4. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Para inscrição o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos: a) estar ciente de todas as informações
sobre esta Seleção Pública disponíveis na página www.idecan.org.br e acessar o link para inscrição correlato à
seleção pública; b) cadastrar-se no período entre 14 horas de 25.09.2019 às 23h59min de 27.10.2019, observado o
horário oficial de Brasília/DF, por meio da ficha de inscrição disponível na página citada;

Leia-se:
4. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Para inscrição o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos: a) estar ciente de todas as informações
sobre esta Seleção Pública disponíveis na página www.idecan.org.br e acessar o link para inscrição correlato à
seleção pública; b) cadastrar-se no período entre 14 horas de 25.09.2019 às 23h59min de 05.11.2019, observado o
horário oficial de Brasília/DF, por meio da ficha de inscrição disponível na página citada;

Onde se lê:
5. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5.3 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverá:
b) enviar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do documento de identidade, bem como original ou
cópia autenticada em cartório do laudo médico emitido por especialista com registro no CRM, emitido nos últimos
12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID-11), bem como à provável causa da deficiência, até o dia 28.10.2019,
impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento - AR, para a sede do IDECAN, conforme
MODELO DO ENVELOPE:
IDECAN
Seleção Pública para Residência Multiprofissional e de Área Profissional - 2020
Edital de Abertura de Inscrições nº 002/2019
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo
Participação de Candidato Portador de Deficiência / Solicitação de Atendimento Especial
SHCS CR Quadra 502, Bloco C, Loja 37, Parte 673 - Asa Sul
Brasília/DF, CEP: 70.330-530

5.3.3 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência, que necessite de tempo adicional para a realização
das provas deverá requerê-lo expressamente por ocasião da inscrição na Seleção Pública, com justificativa
acompanhada de parecer original (ou cópia autenticada em cartório) emitido por especialista da área de sua
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deficiência, nos termos do §2º do Art. 40 do Decreto Federal nº 3.298/99. O parecer citado deverá ser enviado até o
dia 28.10.2019 via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento - AR, para o IDECAN, no endereço citado no
subitem 5.3 deste Edital. Caso o candidato não envie o parecer do especialista no prazo determinado, não realizará
as provas com tempo adicional, mesmo que tenha assinalado tal opção no Requerimento de Inscrição.

Leia-se:
5. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5.3 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverá:
b) enviar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do documento de identidade, bem como original ou
cópia autenticada em cartório do laudo médico emitido por especialista com registro no CRM, emitido nos últimos
12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID-11), bem como à provável causa da deficiência, até o dia 05.11.2019,
impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento - AR, para a sede do IDECAN, conforme
MODELO DO ENVELOPE:
IDECAN
Seleção Pública para Residência Multiprofissional e de Área Profissional - 2020
Edital de Abertura de Inscrições nº 002/2019
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo
Participação de Candidato Portador de Deficiência / Solicitação de Atendimento Especial
SHCS CR Quadra 502, Bloco C, Loja 37, Parte 673 - Asa Sul
Brasília/DF, CEP: 70.330-530

5.3.3 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência, que necessite de tempo adicional para a realização
das provas deverá requerê-lo expressamente por ocasião da inscrição na Seleção Pública, com justificativa
acompanhada de parecer original (ou cópia autenticada em cartório) emitido por especialista da área de sua
deficiência, nos termos do §2º do Art. 40 do Decreto Federal nº 3.298/99. O parecer citado deverá ser enviado até o
dia 05.11.2019 via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento - AR, para o IDECAN, no endereço citado no
subitem 5.3 deste Edital. Caso o candidato não envie o parecer do especialista no prazo determinado, não realizará
as provas com tempo adicional, mesmo que tenha assinalado tal opção no Requerimento de Inscrição.

Onde se lê:
6. DAS VAGAS RESERVADAS A NEGROS, NEGRAS OU AFRODESCENDENTES
6.3 Para assegurar a concorrência às vagas reservadas conforme subitem 6.1 deste Edital, o candidato deverá:
c) enviar foto 5X7 colorida datada há 30 (trinta) dias no máximo, em conformidade com o inciso III do art. 9º do
Decreto Municipal nº 57.557 de 21 de dezembro de 2016, e imagem colorida da identidade (RG) para
avaliação das características de fenotipagem com a autodeclaração, no prazo de 28 a 30.10.2019, através de
sua área de candidato no site do IDECAN.
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Leia-se:
6. DAS VAGAS RESERVADAS A NEGROS, NEGRAS OU AFRODESCENDENTES
6.3 Para assegurar a concorrência às vagas reservadas conforme subitem 6.1 deste Edital, o candidato deverá:
c) enviar foto 5X7 colorida datada há 30 (trinta) dias no máximo, em conformidade com o inciso III do art. 9º do
Decreto Municipal nº 57.557 de 21 de dezembro de 2016, e imagem colorida da identidade (RG) para
avaliação das características de fenotipagem com a autodeclaração, no prazo de 03 a 05.11.2019, através de
sua área de candidato no site do IDECAN.

Onde se lê:
7.2 DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
7.2.1. A prova objetiva de múltipla escolha será realizada na cidade de São Paulo - SP.
7.2.1.1. A prova objetiva está prevista para ser realizada em 01.12.2019, no período da tarde.
7.2.2. A convocação para a realização das provas deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de
Convocação a ser publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e divulgado, como subsídio, no site do IDECAN
(www.idecan.org.br), na página da Seleção Pública, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
Leia-se:
7.2 DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
7.2.1.1. A prova objetiva está prevista para ser realizada em 15.12.2019, no período da tarde.
Onde se lê:
10.2. Os candidatos deverão enviar documentação referente à participação no PROVAB ou PROGRAMA MAIS
MÉDICOS nos termos deste Edital, para análise, no período de 02 a 06.12.2019, destinada à Escola Municipal de
Saúde – Gerência de Ensino na Rua Gomes de Carvalho, nº 250 – Vila Olímpia, CEP 04547-001, São Paulo / SP.
Leia-se:
10.2. Os candidatos deverão enviar documentação referente à participação no PROVAB ou PROGRAMA MAIS
MÉDICOS nos termos deste Edital, para análise, no período de 16 a 20.12.2019, destinada à Escola Municipal de
Saúde – Gerência de Ensino na Rua Gomes de Carvalho, nº 250 – Vila Olímpia, CEP 04547-001, São Paulo / SP.
Onde se lê:
13. DO CRONOGRAMA PREVISTO
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13.1 Caso haja necessidade, poderá ocorrer alteração de datas, devendo o candidato acompanhar todos os
comunicados e alterações no site www.idecan.org.br.
FASE

DATA

Publicação do Edital de Abertura

25/09/2019

Período de inscrições

25/09 a 27/10/2019

Período de inscrição para os candidatos que desejam solicitar isenção
de taxa de inscrição

25 a 27/09/2019

Período de formalização da solicitação de isenção de taxa de inscrição

01 a 03/10/2019

Divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa de
inscrição

09/10/2019

Prazo recursal em face do resultado preliminar dos pedidos de isenção
de taxa de inscrição

10 e 11/10/2019

Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de isenção de taxa de
inscrição

17/10/2019

Prazo final para reimpressão do boleto e pagamento da taxa de
inscrição

28/10/2019

Prazo final para envio dos laudos médicos (PcD)

28/10/2019

Envio para a SMS das listagens com os tipos de deficiência apresentada
pelos candidatos e as respectivas análises, bem como dos candidatos
que se autodeclararam negros

06/11/2019

Publicação da listagem de deferimentos e indeferimentos/Publicação
da convocação para comparecimento pessoal – cota racial

13/11/2019

Resultado
preliminar
de
racial+PcD+atendimento especial)

13/11/2019

inscrições

(geral+cota

Prazo recursal em face do resultado preliminar de inscrições
(geral+cota racial+PcD+atendimento especial)

14 e 15/11/2019

Resultado final de inscrições (geral+cota racial+PcD+atendimento
especial)

19/11/2019

Divulgação dos locais de prova

25/11/2019

Realização das provas objetivas

01/12/2019
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FASE
Divulgação no site dos gabaritos preliminares
Prazo recursal em face dos gabaritos preliminares
Comparecimento pessoal dos candidatos convocados – cota racial

DATA
02/12/2019
03 e 04/12/2019
04/12/2019

Prazo recursal em face dos gabaritos preliminares

03 e 04/12/2019

Período para envio dos Certificados PROVAB e PROGRAMA MAIS
MÉDICOS

02 a 06/12/2019

Publicação da listagem de deferimentos e indeferimentos/ Publicação
do prazo recursal – (cota racial)
Prazo recursal – cota racial
Publicação da convocação para Banca Recursal – cota racial
Realização de comparecimento pessoal em nível recursal – cota racial

06/12/2019
9 e 10/12/2019
12/12/2019
09 e 10/01/2020

Publicação da listagem de deferimentos e indeferimentos em nível
recursal – cota racial

14/01/2020

Divulgação dos gabaritos definitivos

06/01/2020

Resultado preliminar da bonificação PROVAB e PROGRAMA MAIS
MÉDICOS

10/01/2020

Prazo recursal do Resultado preliminar da bonificação PROVAB e
PROGRAMA MAIS MÉDICOS

13 e 14/01/2020

Envio dos resultados de recursos ao IDECAN

15/01/2020

Resultado final da Bonificação PROVAB e PROGRAMA MAIS MÉDICOS

17/01/2020

Resultado preliminar das provas objetivas

22/01/2020

Prazo recursal em face do resultado preliminar da prova objetiva

23 e 24/01/2020

Resultado final das provas objetivas

31/01/2020

Resultado Definitivo da Seleção

31/01/2020

Publicação no site do IDECAN do Cronograma de Matrícula

Até 04/02/2020
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Leia-se:
13. DO CRONOGRAMA PREVISTO
FASE
Publicação do Edital de Abertura
Período de inscrições

DATA
25/09/2019
25/09 a 27/10/2019

Período de inscrição para os candidatos que desejam solicitar isenção de taxa de
inscrição

25 a 27/09/2019

Período de formalização da solicitação de isenção de taxa de inscrição

01 a 03/10/2019

Divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
Prazo recursal em face do resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa de
inscrição

09/10/2019
10 e 11/10/2019

Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de isenção de taxa de inscrição

17/10/2019

Prazo final para reimpressão do boleto e pagamento da taxa de inscrição

28/10/2019

Prazo final para envio dos laudos médicos (PcD)

28/10/2019

Envio para a SMS das listagens com os tipos de deficiência apresentada pelos
candidatos e as respectivas análises, bem como dos candidatos que se
autodeclararam negros

06/11/2019

Publicação da listagem de deferimentos e indeferimentos/Publicação da
convocação para comparecimento pessoal – cota racial

13/11/2019

Resultado preliminar de inscrições (geral+cotas raciais+PcD+atendimento
especial)

13/11/2019

Prazo recursal em face do resultado preliminar de inscrições (geral+ cotas
raciais+PcD+atendimento especial)

14 e 15/11/2019

Resultado final de inscrições (geral+cotas raciais+PcD+atendimento especial)

19/11/2019

Divulgação dos locais de prova

25/11/2019

Realização das provas objetivas

01/12/2019

Divulgação no site dos gabaritos preliminares

02/12/2019
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FASE
Prazo recursal em face dos gabaritos preliminares
Comparecimento pessoal dos candidatos convocados – cota racial

DATA
03 e 04/12/2019
04/12/2019

Prazo recursal em face dos gabaritos preliminares

03 e 04/12/2019

Período para envio dos Certificados PROVAB e PROGRAMA MAIS MÉDICOS

02 a 06/12/2019

Publicação da listagem de deferimentos e indeferimentos/ Publicação do prazo
recursal – (cota racial)
Prazo recursal – cota racial
Publicação da convocação para Banca Recursal – cota racial
Realização de comparecimento pessoal em nível recursal – cota racial

06/12/2019
9 e 10/12/2019
12/12/2019
09 e 10/01/2020

Publicação da listagem de deferimentos e indeferimentos em nível recursal – cota
racial

14/01/2020

Divulgação dos gabaritos definitivos

06/01/2020

Resultado preliminar da bonificação PROVAB e PROGRAMA MAIS MÉDICOS

10/01/2020

Prazo recursal do Resultado preliminar da bonificação PROVAB e PROGRAMA
MAIS MÉDICOS

13 e 14/01/2020

Envio dos resultados de recursos ao IDECAN

15/01/2020

Resultado final da Bonificação PROVAB e PROGRAMA MAIS MÉDICOS

17/01/2020

Resultado preliminar das provas objetivas

22/01/2020

Prazo recursal em face do resultado preliminar da prova objetiva

23 e 24/01/2020

Resultado final das provas objetivas

31/01/2020

Resultado Definitivo da Seleção

31/01/2020

Publicação no site da IDECAN o Cronograma de Matrícula

Até 04/02/2020

Leia-se:
13. DO CRONOGRAMA PREVISTO
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13.1 Caso haja necessidade, poderá ocorrer alteração de datas, devendo o candidato acompanhar todos os
comunicados e alterações no site www.idecan.org.br.
FASE
Publicação do Edital de Abertura
Período de inscrições

DATA
25/09/2019
25/09 a 05/11/2019

Período de inscrição para os candidatos que desejam solicitar isenção de taxa de
inscrição

25 a 27/09/2019

Período de formalização da solicitação de isenção de taxa de inscrição

01 a 03/10/2019

Divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
Prazo recursal em face do resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa de
inscrição
Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
Período de envio de foto, identidade e declaração dos candidatos que se
autodeclararam negros destinado aos candidatos que se inscreveram e liquidaram
suas inscrições no período de 25/09 a 28/10/2019.

09/10/2019
10 e 11/10/2019
17/10/2019

31/10 a 01/11/19

Prazo final para reimpressão do boleto e pagamento da taxa de inscrição

06/11/2019

Prazo final para envio dos laudos médicos (PcD)

05/11/2019

Período de envio de foto, identidade e declaração dos candidatos que se
autodeclararam negros destinado aos candidatos que se inscreveram e liquidaram
suas inscrições no período de 29/10 a 06/11/2019.

06 e 07/11/2019

Envio para a SMS das listagens com os tipos de deficiência apresentada pelos
candidatos e as respectivas análises, bem como dos candidatos que se
autodeclararam negros

08/11/2019

Publicação da convocação para comparecimento pessoal – cota racial

13/11/2019

Resultado preliminar de inscrições (geral+ PcD+ cota racial+ atendimento especial)

13/11/2019

Prazo recursal em face do resultado preliminar de inscrições (geral+
PcD+atendimento especial); exceto cotas raciais

14 e 15/11/2019

Resultado final de inscrições (geral+PcD+atendimento especial); exceto cotas raciais

19/11/2019
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FASE

DATA

Comparecimento pessoal dos candidatos convocados – cota racial

04/12/2019

Publicação da listagem de deferimentos e indeferimentos dos candidatos
convocados/ Publicação do prazo recursal – (cota racial)

06/12/2019

Publicação geral da lista de deferimentos (cota racial)

06/12/2019

Divulgação dos locais de prova

09/12/2019

Prazo recursal – cota racial

9 e 10/12/2019

Publicação da convocação para Banca Recursal – cota racial

12/12/2019

Realização das provas objetivas

15/12/2019

Divulgação no site dos gabaritos preliminares

16/12/2019

Período para envio dos Certificados PROVAB e PROGRAMA MAIS MÉDICOS

16 a 20/12/2019

Prazo recursal em face dos gabaritos preliminares

17 e 18/12/2019

Realização de comparecimento pessoal em nível recursal – cota racial

09 e 10/01/2020

Publicação da listagem de deferimentos e indeferimentos em nível recursal – cota
racial

14/01/2020

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas

06/01/2020

Prazo recursal em face do resultado preliminar da prova objetiva

07 e 08/01/2020

Resultado final das provas objetivas

10/01/2020

Resultado preliminar da bonificação PROVAB e PROGRAMA MAIS MÉDICOS

15/01/2020

Prazo recursal do Resultado preliminar da bonificação PROVAB e PROGRAMA MAIS
MÉDICOS

16 e 17/01/2020

Envio dos resultados de recursos PROVAB e PROGRAMA MAIS MÉDICOS ao IDECAN

21/01/2020

Resultado final da Bonificação PROVAB e PROGRAMA MAIS MÉDICOS

23/01/2020

Resultado final da prova Dissertativa

31/01/2020

Resultado Definitivo da Seleção

31/01/2020

Publicação no site da IDECAN o Cronograma de Matrícula

Até 04/02/2020
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1. Todos as referências de datas contidas no EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 001/2019 serão
atualizadas de acordo com o cronograma que passa a viger a partir desta Retificação.
2. Todas as demais disposições contidas no EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 001/2019 permanecem
inalteradas.

São Paulo/SP, 29 de outubro de 2019.
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