1º TERMO DE ADITAMENTO AO MANUAL DO CANDIDATO
DA RESIDÊNCIA MÉDICA PUC-SP 2022 – ESPECIALIDADES (PUBLICADO EM 04.11.2021)

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mantida pela Fundação São Paulo, e o Núcleo de
Vestibulares e Concursos informam aos candidatos e interessados o aditamento ao Manual do
Candidato do Processo Seletivo de Residência Médica da PUC-SP – Especialidades, que tem como
objetivo:
Considerando que o Processo Seletivo de Residência Médica da PUC-SP – Especialidades será em fase única,
constando de prova escrita, sem realização de “entrevista”, estamos retirando do Manual as menções a
“entrevista”, ficando da seguinte forma:

Item

Manual Original

Manual Alterado - 1o. Aditivo

7.2 ENTREVISTA E ARQUIÇÃO DE CURRÍCULO
– 2ª. Etapa; 7.2.1 Data e Horário 23
7.2.2 Documentos para realizar a entrevista e
arguição do currículo 23
Sumário
7.2.3 Banca de Entrevistas e Arguição do
Currículo 24
7.2.4 Quadro de Critérios para Entrevista e
Arguição do Currículo 24

Excluído o item 7.2 e os subítens: 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3;
7.2.4

O candidato deverá requerer a pontuação
adicional no formulário de inscrição,
declarando a opção pelo uso da pontuação
adicional, devendo anexar o documento
comprobatório na plataforma. Além disso,
deverá enviá-lo digitalmente, para o e-mail
Item 4.3
residenciamedica@fundasp.org.br,
até
o
último dia de inscrição, 17 de dezembro de
2021, junto com demais documentos previstos
para a fase de entrevista e arguição oral do
currículo. São os seguintes comprovantes, para
a pontuação:

O candidato deverá requerer a pontuação adicional
no formulário de inscrição, declarando a opção pelo
uso da pontuação adicional, devendo anexar o
documento comprobatório na plataforma. Além
disso, deverá enviá-lo digitalmente, para o e-mail
residenciamedica@fundasp.org.br, até o último dia
de inscrição, 17 de dezembro de 2021. São os
seguintes comprovantes, para a pontuação:

Item 7

7.
DO
PROCESSO
SELETIVO
O Processo Seletivo 2022, para os PROGRAMAS
DE RESIDÊNCIA MÉDICA - ESPECIALIDADES
COM PRÉ-REQUISITO, em atenção à Resolução
CNRM nº 02 de 27/08/2015, Capítulo l, artigo
4º, Inciso I, será em 2 etapas, sendo a primeira
com prova escrita, contendo questões
objetivas e dissertativas, e a segunda etapa,
com entrevista para arguição do currículo.

7. DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo 2022, para os PROGRAMAS DE
RESIDÊNCIA MÉDICA - ESPECIALIDADES COM PRÉREQUISITO, em atenção à Resolução CNRM nº 02 de
27/08/2015, Capítulo l, artigo 4º, Inciso I, será em
fase única, prova escrita, contendo questões
objetivas e dissertativas.

O não comparecimento à prova e/ou
O não comparecimento à prova, qualquer que seja o
7.2,
entrevista e arguição do currículo, qualquer
motivo, caracterizará desistência do candidato e
item h) que seja o motivo, caracterizará desistência do
resultará em sua eliminação;
candidato e resultará em sua eliminação;

9.5 Desclassificação
Estarão automaticamente desclassificados os
candidatos que:
9.5
- Obtiverem nota igual a zero nas questões
alterado dissertativas;
para 9.4 - Obtiverem nota igual a zero nas questões
objetivas;
- Estiverem ausentes na prova escrita e/ou da
entrevista e arguição de currículo.

9.4 Desclassificação
Estarão automaticamente desclassificados os
candidatos que:
- Obtiverem nota igual a zero nas questões
dissertativas;
- Obtiverem nota igual a zero nas questões objetivas;
- Estiverem ausentes na prova escrita.

Ficam mantidos todos os Programas de Residência Médica Área Básica e Acesso Direto e respectivas vagas, bem
como os demais dispositivos amplamente publicados no Manual do Candidato, publicado em 03 de novembro de
2021, PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – ESPECIALIDADES – PUC-SP – 1º SEMESTRE 2022.
São Paulo, 11 de novembro de 2021.
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Núcleo de Vestibulares e Concursos

