
 

PROCESSO SELETIVO - 2016 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – R4 (Reconhecido pela CNRM/MEC) 
EDITAL – ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 
A Escola de Cancerologia Celestino Bourroul, órgão que congrega o ensino do A.C. Camargo Cancer 
Center da Fundação Antonio Prudente, em São Paulo, torna público por meio deste Edital, que no período 
abaixo citado, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de Residência Médica 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem – R4 para 2016: 
 

ESPECIALIDADE DURAÇÃO PRÉ-REQUISITO VAGAS  
Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem – R4  

01 ano 03 anos de Residência em Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem, credenciada pela 
CNRM do MEC 

07 

TOTAL   07 
 
INSCRIÇÕES 
As inscrições serão recebidas no período de 05/10/15 a 27/11/15 (2ª. a 6ª. feiras: 08h00min ás 11h00min  e das 
13h00min às 15h00min h) na Secretaria da Escola de Cancerologia localizada junto a Secretaria da Pós-
Graduação – 2º. subsolo - na Rua Prof. Antonio Prudente, 211 –  Estação São Joaquim ou Vergueiro do Metrô. 
 
Documentação para inscrição: 

- Carta de recomendação do Chefe ou Coordenador da residência do serviço de origem. 
- Currículo Vitae  
- Notas da Avaliação Anual dos Residentes – pelo Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR)  
- Cópia simples: RG, CPF, CRM/SP (O candidato que não for de São Paulo, poderá se inscrever com o 

CRM da cidade origem, caso seja aprovado no processo seletivo poderá solicitar transferência para 
o CRM de SP). 

- Histórico e Diploma da graduação em Medicina 
- Diploma de Residência Médica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem reconhecida pelo MEC ou 

Declaração da Residência Médica onde deverá constar o número do parecer MEC 
Serão aprovados apenas os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0 (sete) no processo 
seletivo. 
 
Taxa de Inscrição: R$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais) 
O candidato deverá realizar o depósito da taxa de inscrição no Banco Itaú (Agência: 0177 – C/C: 00223-5), 
em nome da Fundação Antonio Prudente, e caso seja realizada pelo correio encaminhar o comprovante de 
pagamento juntamente com a documentação. 
No caso de desistência não haverá devolução da taxa de inscrição
A ficha de inscrição deverá ser realizada pelo site: www.accamargo.org.br – Residência Médica – Editais 
 
As inscrições poderão ser realizadas pelo correio ou pessoalmente, dentro do horário de atendimento da 
Secretaria da Escola de Cancerologia, a documentação deverá ser encaminhada para o seguinte 
endereço: 
 
Secretaria da Escola de Cancerologia 
Rua Prof. Antonio Prudente, 211 – Liberdade 
São Paulo – SP 
01509 - 900 
 
Processo Seletivo: 15/12/15 (3ª. Feira) às 09h00min h  
(Entrevista e Análise de Currículo) 
 
Local da Seleção: 
Setor de Pós-Graduação no 2º. subsolo 
 
Resultado: 21/12/15 – 2ª. Feira 
No site do hospital: www.accamargo.org.br – Residência Médica/Aprimoramento – Candidatos Aprovados 
 

http://www.accamargo.org.br/
http://www.accamargo.org.br/


 

Matrícula: 11 a 12 de janeiro de 2016 – das 09h00min às 15h00min. O não comparecimento do candidato no 
dia previsto para a realização da matrícula caracterizará a sua desistência do processo seletivo, ficando a 
instituição autorizada para proceder com nova convocação.  
 
Local da matrícula:   
Secretaria da Escola de Cancerologia: eccb@accamargo.org.br
Rua Prof. Antonio Prudente, 211 – Liberdade 
Próximo ao metrô São Joaquim ou Vergueiro 
 
Inicio do programa: 01/03/16 (3ª. feira) 
 
Documentos necessários para matrícula: 
 01 foto 3x4 
Cartão Nacional de Saúde - CNS 
O bolsista será orientado a efetuar abertura de conta corrente no Banco Itaú, a fim de receber o valor da 
bolsa de estudos.  
 

Bolsa da instituição: Os candidatos aprovados receberão bolsas de estudos financiadas pela Fundação 
Antonio Prudente – A.C. Camargo Cancer Center, conforme valor bruto determinado pela Comissão 
Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC – R$ 2.976,26 (Dois mil e novecentos e setenta seis reais e vinte 
seis centavos) por mês.  

Das Características do Programa: 
A Residência Médica de Radiologia de Diagnóstico por Imagem-R4, terá duração de 01 ano. A carga 
horária do programa será de 2.880 horas, distribuídas em 60 horas semanais (teórica e prática). 

Critérios de Avaliação durante o PRM de Radiologia e Diagnóstico por Imagem-R4: Aproveitamento teórico e 
prático, disciplina e cumprimento dos horários. Desenvolvimento de trabalho científico em uma das Linhas 
de Pesquisa e sob supervisão de um Médico Titular do Departamento de Imagem do AC Camargo Cancer 
Center.  

Certificado:  
Será concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica/CNRM-MEC quem:  

- Obter conceito mínimo de 7,0 nas atividades teóricas e práticas.  
- Desenvolver trabalho científico em uma das linhas de pesquisas do Departamento de Imagem e 

submeter artigo para publicação em revista indexada até a conclusão do programa. 
 
Coordenação: 
Dr. Rubens Chojniak 
Diretor do Departamento de Imagem AC Camargo Cancer Center 
Mestre e Doutor em Oncologia pela Fundação Antonio Prudente 
 
Dra. Elvira Marques 
Titular do Departamento de Imagem AC Camargo Cancer Center 
Coordenadora – Residência Médica PRM Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
 
Dra. Miriam Rosalina Brites  
Titular do Departamento de Imagem AC Camargo Cancer Center 
Vice- Coordenadora – Residência Médica PRM Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
 
O A.C. Camargo Cancer Center, reserva-se o direito de alterar data e horário do programa sem aviso 
prévio. Em caso de desistência, não haverá devolução do valor pago, em hipótese alguma, nem da 
seleção, nem da matrícula. 

Informações: Escola de Cancerologia: eccb@accamargo.org.br  
 (11) 2189-5076 – 2ª. a 6ª. Feiras (08h00min h às 16h00min h) 
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