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

 

CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR E ARGUÇÃO ORAL 
 
A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), torna público a CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 
ANÁLISE CURRICULAR E ARGUIÇÃO ORAL da Seleção Pública Simplificada para Residência Médica de Medicina de 
Família e Comunidade – 2023, conforme informações a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com as normas contidas em Edital, são instruções especiais para a realização da ANÁLISE 
CURRICULAR E ARGUIÇÃO ORAL: 
 

1. Os portões do local de provas serão abertos às 08h00min (horário local). 
2. Os portões do local de provas serão fechados às 09h00 min (horário local) impreterivelmente. Não será 

permitida a entrada de candidato após o fechamento dos portões, em hipótese alguma. 
3. O tempo de duração da prova, de cada candidato, será de no máximo 20 (vinte) minutos, tendo como 

previsão de  início para o primeiro candidato às 09h00min (horário local). 
4. Os candidatos deverão entregar no momento da realização da Análise Curricular e Arguição Oral cópia 

simples do Currículo, seja lattes ou não. 
4.1. Os currículos apresentados não serão devolvidos. 
4.2. O candidato que não entregar o Currículo, na data e hora marcada, será eliminado da Seleção 

Pública. 
4.3. Não será admitida entrega de Currículo posterior à data determinada, bem como não serão 

aceitos currículos encaminhados via postal, via fax e/ou via correio eletrônico. 
4.4. Não será admitido, no dia de realização da Seleção Pública, que o candidato se retire do local 

de provas, mesmo que este já tenha terminado sua prova, para buscar o Currículo ou que receba 
este documento de outras pessoas, mesmo que estas estejam fora do perímetro do local de 
realização das provas. 

4.5. Entregue a documentação, não serão aceitas complementações em hipótese alguma. 
4.6. Não será admitida entrega de documentação posterior à data determinada. 
4.7. A FAUSCS poderá, a qualquer momento, solicitar documentos que comprovem os itens 

constantes no currículo do candidato. 
5. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento de identidade 

original que bem o identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas por Secretaria de 
Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar, Ministério das Relações Exteriores; Cédula de 
Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, 
por força de Lei Federal valem como documento de identidade, como por exemplo, as do CRM, CREA, 
CRC, OAB, etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira 

Data: 15/03/2023 
 

Local: 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul – Campus Centro 
Rua Santo Antônio, 50 – 4º Andar – Centro – São Caetano do Sul 

 
Horário: 

Abertura dos Portões: 08h00 
Início das Análises: 09h00 
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Nacional de Habilitação em papel (com fotografia, na forma da Lei no 9.503/97), bem como carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade. 
5.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 

eleitorais, carteira nacional de habilitação digital (modelo eletrônico), carteira nacional de 
habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade. 

5.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato. 

5.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 
(trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e 
de assinaturas em formulário próprio. 

5.4. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação gere 
dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do documento e/ou à 
própria identificação. 

6. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou  comunicação entre 
os inscritos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 

7. Não haverá segunda chamada ou repetição de provas, em nenhuma hipótese. 
8. O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa 

de sua ausência. 
9. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e 

resultará em sua eliminação da Seleção Pública. 
10. Ao candidato só será permitida a realização da prova no respectivo local, horário e data pré-

estabelecidos neste Edital de Convocação. 
11. Será excluído da seleção o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância; 
b) apresentar-se em local diferente ao estipulado na convocação oficial; 
c) não comparecer à prova seja qual for o motivo alegado; 
d) não apresentar documento que bem o identifique, conforme normas deste Edital; 
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
f) ausentar-se do local de provas levando consigo materiais não permitidos, sem autorização; 
g) estiver portando armas no ambiente de provas, mesmo que possua o respectivo porte; 
h) lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 
i) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro,  anotação, impresso 

não permitido, máquina calculadora ou similar; 
j) estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de 

comunicação tais como: telefone celular, tablets ou outros equipamentos similares, bem como 
protetores auriculares e fones de ouvido; 

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
l) caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o 

mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, sendo automaticamente eliminado; 
m) Não obter a nota mínima estipulada de 50,00 (cinquenta) pontos; 
n) Tentar utilizar o PROVAB e/ou PRMGFC mais de uma vez ou de forma  indevida, contrariando a 

legislação e/ou o Edital. 
12. O candidato, ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer aparelho 

eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração e 
silencioso. 
12.1. Recomenda-se ao candidato, no dia da realização da prova, não levar nenhum dos aparelhos 

indicados neste Capítulo. Caso seja necessário o candidato portar algum desses aparelhos 
eletrônicos, estes deverão ser acondicionados, no momento da identificação, em embalagem 



 
 

3 
 

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

específica a ser fornecida pela FAUSCS exclusivamente para tal fim, devendo a embalagem, 
lacrada, permanecer embaixo da mesa/carteira durante todo o momento da realização da prova. 

12.2. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som 
seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado. 

12.3. Caso o telefone celular toque e esteja dentro do saco plástico lacrado o fiscal da sala solicitará o 
seu desligamento, levando-o à sala da coordenação para que o candidato possa apanhá-lo ao sair. 
Caso o telefone celular toque e seja atendido, esteja fora do saco plástico ou esteja com o saco 
plástico aberto/violado, o fiscal da sala comunicará à Coordenação e o candidato será excluído da 
Seleção Pública, registrando-se em Termo de Ocorrência o evento, com assinatura de duas 
testemunhas. 

12.4. Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros 
ou similares e óculos escuros, serão acomodados em local a ser indicado  pelos fiscais de sala, onde 
deverão permanecer até o término da prova. 

12.5. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas, à 
observação dos fiscais de sala, durante a realização das  provas. 

13. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 
virtude do afastamento do candidato da sala de prova. 

14. Em hipótese nenhuma será realizada prova fora do local e horário determinados. 
15. A Análise Curricular e Arguição Oral terá caráter classificatório e eliminatório. Sendo o eliminatório 

nas seguintes hipóteses: não comparecimento à prova, obtiver nota 0,00 ou menos do que 50,00 em 
sua nota final ou não entregar, nos termos do Edital, cópia do Currículo. 

 

Estão convocados os candidatos abaixo relacionados: 
 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

000001 Camila Salomão Shorane Sant'Ana 484592889 

000002 Carolina Vido Faria 540398342 

000003 Guilherme Quedinho Pereira Ventura 334941829 

000004 João Whitaker Agnelli 403549668 

000005 Marina Bacheschi Pecci 38330992X 

000006 Natalia Cardoso Tobias 503111247 

 
 

São Caetano do Sul, 13 de março de 2023. 
 
 
 

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo 
Reitor 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul 


