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

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO - Nº 005/2019
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 os Comunicados nºs 02/2019,
03/2019 e 04/2019, referentes à Seleção Pública para Residência Médica - 2020, bem como o Edital de Abertura de
Inscrições da Seleção Pública para Residência Médica – 2020, conforme segue:

Onde se lê:
1.7 No ato da inscrição, o candidato que participou do PROGRAMA MAIS MÉDICO deverá assinalar em campo prédefinido na ficha de inscrição o seu desejo de utilizar a bonificação prevista em Lei SOMENTE PARA AS VAGAS DE
ACESSO DIRETO, conforme LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013.

Leia-se:
1.7 O candidato que tenha concluído 2 (dois) anos de RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DA FAMILIA E
COMUNIDADE /MEDICINA GERAL DE FAMILIA E COMUNIDADE (PRMGFC), em programa credenciado pela CNRM,
fará jus à bonificação de 10% da nota final, de acordo com as normas estabelecidas na Resolução nº2/2015 da
Comissão Nacional de Residência Médica, devendo para tanto, encaminhar a documentação comprobatória,
conforme item 10.2 deste Edital.

Onde se lê:
3.1.6 No ato de sua inscrição o candidato deverá declarar em campo específico se utilizará bonificação do PROVAB
e/ou do PROGRAMA MAIS MÉDICO, e, se for o caso se declarar na opção de cotista racial e/ou deficiente.

Leia-se:
3.1.6 No ato de sua inscrição o candidato deverá declarar em campo específico se utilizará bonificação do PROVAB e,
se for o caso se declarar na opção de cotista racial e/ou deficiente.

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 06 a 07.11.2019, através de
sua área de candidato no site do IDECAN aos candidatos que se inscreveram e pagaram suas inscrições no
período de 29/10 a 06/11/2019.
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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:
d) 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 06 a 07.11.2019, através de
sua área de candidato no site do IDECAN aos candidatos que se inscreveram e pagaram suas inscrições no
período de 25/09 a 05/11/2019.

Onde se lê:
8.2 Os candidatos que optarem pela utilização da bonificação do PROVAB e do PROGRAMA MAIS MÉDICO deverão
fazê-lo conforme subitens 1.6 e 1.7 deste Edital

Leia-se:
8.2 Os candidatos que optarem pela utilização da bonificação do PROVAB e do Programa RESIDENCIA MEDICA EM
MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE /MEDICINA GERAL DE FAMILIA E COMUNIDADE (PRMGFC) deverão fazê-lo
conforme subitem 1.6 e 1.7 deste Edital.

Onde se lê:
8.2.1 Os médicos bolsistas que comprovadamente tenham realizado PROVAB ou o PROGRAMA MAIS MÉDICO, e que
não tenham utilizado sua bonificação em matricula de outra SP (Resolução 2/2015), terão acréscimo de 10% (dez por
cento) na nota obtida, para um ou outro programa.

Leia-se:
8.2.1 Os médicos bolsistas que comprovadamente tenham realizado PROVAB, e que não tenham utilizado sua
bonificação em matricula de outra SP (Resolução 2/2015), terão acréscimo de 10% (dez por cento) na nota obtida.

Onde se lê:
8.3 A nota final será igual à nota obtida na prova acrescida da bonificação PROVAB ou do PROGRAMA MAIS MÉDICO,
quando se aplicar.

Leia-se:
8.3 A nota final será igual à nota obtida na prova, acrescida da bonificação PROVAB ou do Programa RESIDENCIA
MEDICA EM MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE /MEDICINA GERAL DE FAMILIA E COMUNIDADE (PRMGFC),
quando se aplicar.
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8.3.1- Os médicos bolsistas que comprovadamente tenham concluído o programa de RESIDENCIA MEDICA EM
MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE /MEDICINA GERAL DE FAMILIA E COMUNIDADE (PRMGFC), e que não
tenham utilizado sua bonificação em matricula de outra SP terão acréscimo de 10% (dez por cento) na nota obtida.

Onde se lê:
PROVAB ou PROGRAMA MAIS MÉDICOS
10.2. Os candidatos deverão enviar documentação referente à participação no PROVAB ou PROGRAMA MAIS
MÉDICOS nos termos deste Edital, para análise, 10. DA BONIFICAÇÃO 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:
PROVAB ou PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE /MEDICINA GERAL
DE FAMILIA E COMUNIDADE (PRMGFC)
10.2. Os candidatos deverão enviar documentação referente à participação no PROVAB ou declaração/certificado de
conclusão do PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE /MEDICINA GERAL DE
FAMILIA E COMUNIDADE (PRMGFC), credenciada pela CNRM, onde deverá figurar o numero do processo de
credenciamento, para análise DA BONIFICAÇÃO, nos termos deste Edital , 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:
10.4. Não farão jus à bonificação os candidatos que não optarem na data da inscrição o seu desejo de utilizar as
bonificações previstas em lei PARA AS VAGAS DE ACESSO DIRETO.

Leia-se:
10.4. Não farão jus à bonificação PROVAB os candidatos que não optarem na data da inscrição o seu desejo de
utilizar a bonificação prevista em lei PARA AS VAGAS DE ACESSO DIRETO.
10.4.1. Não farão jus à bonificação do PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DA FAMILIA E
COMUNIDADE /MEDICINA GERAL DE FAMILIA E COMUNIDADE (PRMGFC), os candidatos que não encaminharem a
documentação prevista no item 10.2 deste Edital.

Onde se lê:
11.10. Os candidatos contemplados pelo PROVAB ou PROGRAMA MAIS MÉDICOS deverão apresentar documento
comprobatório de cumprimento legal, emitido pela SGTES/MS.

Leia-se:
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11.10. Os candidatos contemplados pelo PROVAB ou PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DA FAMILIA
E COMUNIDADE/MEDICINA GERAL DE FAMILIA E COMUNIDADE deverão apresentar documento comprobatório de
cumprimento legal, a saber:
11.10.1. PROVAB- documento comprobatório emitido pela SGTES/MS.
11.10.2. RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE /MEDICINA GERAL DE FAMILIA E
COMUNIDADE (PRMGFC) - documento que comprove a conclusão do programa, credenciado pela CNRM, onde
deverá figurar o número do processo de credenciamento.

Onde se lê:
13. DO CRONOGRAMA PREVISTO
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

06 e 07/11/2019
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FASE

DATA

suas inscrições no período de 29/10 a 06/11/2019.
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

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
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FASE

DATA

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 Definitivo da Seleção

31/01/2020

Publicação no site da IDECAN o Cronograma de Matrícula

Até 04/02/2020

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.

Leia-se:
13. DO CRONOGRAMA PREVISTO
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

09/10/2019
10 e 11/10/2019
17/10/2019
6

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

DATA

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 25/09 a 05/11/2019.

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

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 ou Programa RESIDENCIA MEDICA EM
MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE /MEDICINA GERAL DE FAMILIA E
COMUNIDADE (PRMGFC),

16 a 20/12/2019

Prazo recursal em face dos gabaritos preliminares

17 e 18/12/2019
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FASE

DATA

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 RESIDENCIA MEDICA EM
MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE /MEDICINA GERAL DE FAMILIA E
COMUNIDADE (PRMGFC)

15/01/2020

Prazo recursal do Resultado preliminar da bonificação PROVAB e Programa
RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE /MEDICINA GERAL
DE FAMILIA E COMUNIDADE (PRMGFC)

16 e 17/01/2020

Envio dos resultados de recursos PROVAB e Programa RESIDENCIA MEDICA EM
MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE /MEDICINA GERAL DE FAMILIA E
COMUNIDADE (PRMGFC), ao IDECAN

21/01/2020

Resultado final da Bonificação PROVAB e Programa RESIDENCIA MEDICA EM
MEDICINA DA FAMILIA E COMUNIDADE /MEDICINA GERAL DE FAMILIA E
COMUNIDADE (PRMGFC)

23/01/2020

Resultado Definitivo da Seleção

31/01/2020

Publicação no site da IDECAN o Cronograma de Matrícula

Até 04/02/2020

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, 05 de novembro de 2019.
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