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Seleção pública para Residência Médica da 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) - 
2023 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA DA 
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL (USCS) – 2023 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL E PRIMEIRA CHAMADA PARA MATRÍCULA 
 

A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), torna público a CLASSIFICAÇÃO FINAL E PRIMEIRA CHAMADA PARA 
MATRÍCULA da Seleção Pública Simplificada para Residência Médica de Medicina de Família e Comunidade – 2023. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De acordo com as normas que regem o Edital: 
 
1. A matrícula realizar-se-á na secretaria do Curso de Medicina do Campus Centro da USCS, situado na Rua Santo 

Antônio, nº 50, 4º andar, Bairro Centro, São  Caetano do Sul - SP. 
2. O candidato que não se apresentar no período determinado de sua convocação para matrícula será 

considerado desistente, portanto, desclassificado. 
3. O processo de matrícula é organizado e de responsabilidade exclusiva da Universidade Municipal de 

São Caetano do Sul. 
4. Processadas as matrículas e havendo vacância por desistência após essa data, haverá novas convocações, 

sempre por ordem de classificação. 
5. A validade da Seleção Pública se encerrará na última data permitida para matrículas definida pela Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNRM). 
6. Para ser matriculado, o candidato classificado deverá apresentar a seguinte documentação, de maneira 

obrigatória, em vias ORIGINAIS e CÓPIAS, no ato da matrícula (cópias legíveis, não sendo necessária a 
autenticação) bem como, formulários relacionados abaixo, disponíveis no site https://www.fauscs.org.br, a 
partir da divulgação do edital de convocação para matrícula: 
a) formulário cadastral de matrícula, devidamente preenchido, impresso e assinado, disponível no site da 

FAUSCS, https://www.fauscs.org.br. 
b) uma foto recente 3x4 colorida, que deverá ser digitalizada em uma das opções  de formatos: JPEG, JPG, 

PNG ou GIF; 
c) para brasileiros: uma cópia legível da cédula de identidade – RG, preferencialmente emitida nos últimos 

10 anos; 
para estrangeiros: uma cópia legível da carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) e cópia 
autenticada do visto temporário no Brasil (exceto para o cidadão estrangeiro que comprove ter nascido 
em um dos países membros ou associados do Mercosul, que tenham assinado e ratificado o Acordo de 
Livre Residência com o Brasil, nos termos do Decreto nº 6.964, de 29 de setembro de 2009, e do Decreto 
nº 6.975, de 7 de outubro de 2009, nos termos da Resolução CFM 2002/2012); 

d) para graduados no Brasil: uma cópia legível do diploma (FRENTE E VERSO)  do curso de graduação em 
Medicina, expedido por escola médica do Brasil  reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC; 
para graduados no exterior: uma cópia legível do diploma de graduação em  Medicina (FRENTE E VERSO), 
expedido por escola médica do exterior e documento de revalidação do mesmo por universidade pública 
competente no Brasil, na forma da legislação vigente; 

e) uma cópia legível do CPF próprio ou impressão de inscrição do CPF, extraída do sítio eletrônico da Receita 

Data: 24/03/2023 
 

Horário: Das 09h às 12h e das 14h às 16h 
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Federal; 
f) uma cópia legível da carteira de registro definitivo do CREMESP - Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo ou para aqueles em processo de transferência devem apresentar uma cópia do CRM; 
Observação: O residente que não possuir a carteira de registro do CREMESP deverá obrigatoriamente 
entregar uma cópia legível do protocolo de inscrição do CREMESP, até a data de início do programa. O 
prazo final para entrega da cópia legível da CARTEIRA DE REGISTRO DEFINITIVO do CREMESP  será 31 de 
março de 2023, sob pena de não lhe ser deferida a matrícula; 
para graduados no exterior: uma cópia legível do registro junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM); 

g) 1 (uma) cópia legível do comprovante de inscrição junto ao INSS ou comprovante do NIT (Número de 
Identificação do Trabalhador), ou PIS/PASEP; 

h) 1 (uma) cópia legível do comprovante do Cartão Nacional de Saúde – CNS, que poderá ser obtido no 
site  (https://portaldocidadao.saude.gov.br/portalcidadao/areaCadastro.htm); 

i) 1 (uma) cópia legível do Título de Eleitor; 
j) 1 (uma) cópia do comprovante de conta bancária ativa no BANCO DO BRASIL. O tipo de conta (corrente 

ou salário) será informado pelas fontes pagadoras, oportunamente. A conta bancária deverá ser em nome 
do bolsista. Aqueles que não possuírem conta nesse banco, no ato da matrícula devem solicitar declaração 
para abertura de conta bancária; 

k) Atestado médico original que comprove as vacinações completas ou contraindicação formal às mesmas 
por motivo de saúde, para as seguintes doenças: 

• Tétano - vacinação completa - 3 doses, sendo a última ou reforço vacinal com dT nos últimos 10 anos; 

• MMR ou SSR (sarampo, caxumba e rubéola) - 2 doses a partir de 1 ano de idade; 

• Varicela (catapora) - 2 doses a partir de 15 meses de idade (ou histórico de varicela); 

• Hepatite B - 3 doses; 

• Febre amarela - 1 dose; 

• Covid-19 – esquema vacinal completo de acordo com a marca do imunizante 
Atenção: Não será aceita cópia de carteira de vacinação. 

7. Os documentos de matrícula serão recebidos neste ato, entretanto, a matrícula somente será efetivada após 
a verificação e comprovação dos documentos apresentados. 

8. Não será aceita matrícula, em hipótese alguma, na falta de qualquer um dos documentos mencionados 
nos itens anteriores. 

9. Serão aceitas matrículas por procuração mediante instrumento específico de mandato para matrícula de 
residência médica, com o necessário reconhecimento em cartório, acompanhado de cópia dos documentos do 
candidato: identidade, CPF, Inscrição junto ao Conselho Regional de Medicina ou Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Curso de Medicina, e a apresentação da identidade  do  procurador. Deverá ser apresentada  uma 
procuração para cada candidato que ficará retida. A ausência da documentação solicitada impedirá a 
matrícula. 

 
Estão convocados para matrícula os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as): 

Inscrição Nome Documento 
Análise  

Curricular 
Arguição  

Oral 
Nota  
Final 

Data de  
Nascimento 

Classificação 

000005 Marina Bacheschi Pecci 38330992X 47,50 50,00 97,50 14/08/1996 1 

000006 Natalia Cardoso Tobias 503111247 47,50 50,00 97,50 02/08/1997 2 

000003 Guilherme Quedinho Pereira Ventura 334941829 42,50 24,50 67,00 03/06/1988 3 

 
São Caetano do Sul, 23 de março de 2023. 

 
Prof. Dr. Leandro Campi Prearo 

Reitor 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul 
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