
  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

A FACULDADE DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ, localizada à 

Rua João Julião, 245 – 1º andar, bloco D, torna público o Edital de abertura de inscrições do processo 

seletivo 2018 para o curso de ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA 2018: 

 

1. INSCRIÇÕES – VALOR R$ 80,00 (OITENTA REAIS) – o boleto da taxa de inscrição será enviado via e-

mail. 

 As inscrições devem ser realizadas por meio eletrônico, acessando o site http://www.fecs.org.br ou 

pessoalmente no endereço da Faculdade de Educação em Ciências da Saúde - FECS de 16/10/2017 a 

15/01/2018. 

 É necessário enviar o Curriculum Vitae atualizado até o dia 15/01/2017, para o e-mail: 

contato@fecs.org.br, com o título CV ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA 2018. 

 

2. CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÕES  

 Graduados em Medicina por Instituições credenciadas  

 Inscrição habilitada no CREMESP 

 Disponibilidade e envolvimento nas atividades teóricas e práticas 

  

3. VAGAS 

 3.1 - 02 vagas – dedicação em período integral (8h por dia) – Duração: 02 (dois) anos. 

  

4. PROVAS 

4.1 – 1ª etapa - PROVA TEÓRICA – 23/01/2018, das 13h às 15h, na Faculdade, localizada à Rua João 

Julião, 245, 1º andar – bloco D.  

*o candidato deverá apresentar-se no dia da prova munido dos seguintes: documento de identificação original com foto 

e comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

4.2 – 2ª etapa – Entrevista e Avaliação do Curriculum Vitae –  Serão realizadas após o término da 

prova teórica, no período das 15h às 17h. Duração: 20 minutos por candidato. 

 

5. RESULTADO: 26/01/2018. O candidato aprovado será comunicado via e-mail e/ou telefone.  

  

6. CURSO, LOCAL DE FUNCIONAMENTO: 

 O curso ocorrerá nas instalações do HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ, HAOC, e em hospitais em 

parceria com a Instituição.  

http://www.fecs.org.br/


  

 

 

7. MATRÍCULA: os candidatos aprovados deverão comparecer à Secretaria Acadêmica da Instituição para 

a realização da sua matrícula, no período de 29/01/2018 a 02/02/2018, das 10h às 19h. 

 

8. DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA - Uma cópia simples, seguida das originais para conferência, ou 

cópias autenticadas. 

*O não comparecimento no período citado acima caracterizará a desistência da vaga, passando a vaga para o classificado imediato. 

 Histórico escolar e diploma de graduação em Medicina 

 Certificado de Residência Médica ou estágio 

 Certidão de Nascimento ou Casamento 

 RG 

 CPF 

 CRM ATIVO 

 Comprovante de residência recente e com CEP 

 02 fotos 3x4 recentes 

 Curriculum Vitae atualizado 

 Carteira de vacinação 

 Apólice de Seguros para acidentes pessoais 

 

9. INÍCIO DAS AULAS – 05/03/2018 

 
10. COORDENAÇÃO 

 Dr. Pedro Renato Chocair 

 Dr. Leonardo Victor Barbosa Pereira 

 

11. INFORMAÇÕES GERAIS 

11.1 Os casos omissos decorrentes da aplicação dessas Normas serão resolvidos pelos órgãos 

competentes. 

11.2          O presente edital entra em vigor no ato de sua publicação, revogadas as disposições 

contrárias.                                                                                                      

 

DIRETORIA GERAL - FECS 


