
 
 

 
 
 

ESCOLA DE CANCEROLOGIA 
 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA MÉDICOS ESTRANGEIROS - 2016 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ONCOLOGIA 

O Programa de Capacitação Profissional para Médicos Estrangeiros (PCPME) 
da Fundação Antonio Prudente – A.C. Camargo Cancer Center, constitui 
uma modalidade de ensino de aprimoramento, sendo destinada 
exclusivamente a médicos estrangeiros, com a finalidade de aprimoramento 
e/ou especialização médica, visando à difusão dos conhecimentos médicos 
brasileiros mediante o intercâmbio com outros países. 

O Programa de Capacitação Profissional para Médicos Estrangeiros (PCPME) 
terá carga horária de 60 horas/semanais, sob supervisão direta do tutor 
responsável pela área. Não havendo qualquer extensão ou redução do 
programa, mesmo que exigida pelo país de origem. 

O Programa de Capacitação Profissional para Médicos Estrangeiros (PCPME), 
na seguinte área: 

• 01 vaga: Patologia (pré-requisito: graduação em Medicina) – duração 
03 anos 

Obs.: O Programa de Capacitação para médico estrangeiro será realizado 
conforme a Resolução 1.832/2008: 
www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2008/1832_2008.htm - do Conselho 
Federal de Medicina. 

Pré-requisitos: possuir o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa 
para Estrangeiros (CELPE-Bras) em nível intermediário superior, conforme 
resolução 1.831/2008. 

Período de inscrição: As inscrições deverão ser realizadas no período de 
20/07/16 a 01/08/16 - 2ª. às 5ª. Feiras: 08h00min h às 15h00min h e 6ª. Feiras: 
08h00min h às 15h00min h, exceto horário de almoço: 12h00min h às 
13h00min h, ou por VIA POSTAL para endereço: ESCOLA DE CANCEROLOGIA – 
Rua Prof. Antonio Prudente, 211 – Liberdade – São Paulo – SP – CEP: 01509 - 
900. 

SELEÇÃO – Entrevista e Análise de Curriculum 

Data: 03/08/16 (4ª feira), na Rua Prof. Antonio Prudente, 211. – Departamento 
de Anatomia Patológica – 2º subsolo do Ed. Hilda Jacob, às 10h. 

Resultado na internet: 05/08/16 (6ª feira) - acessar: www.accamargo.org.br – 
Residência Médica – Candidatos Aprovados. 

MATRÍCULA: 08 e 09 de agosto de 2016
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Obs.: A matrícula não será referendada na falta de qualquer dos 
documentos necessários para inscrição, bem como o resultado da 
proficiência em português. 

Documentação para inscrição e matrícula: 

• Formulário de inscrição (www.accamargo.org.br – Residência Médica – 
Editais) 

• 02 fotos 3x4 recentes 

• Curriculum vitae não deverá ser encardenado. 

• 02 Cópias do Diploma de Medicina (frente+verso) com tradução 
juramentada 

• 02 Cópias do Diploma de Residência Médica (frente+verso) com 
tradução juramentada 

• 02 Cópias do documento de identidade (RNE) ou protocolo 

• Declaração que comprova recursos suficientes para sua manutenção 
em território brasileiro durante o período de treinamento  

• Cópia do documento que comprove a regularidade e seu “visto 
temporário” no país emitido pelo órgão competente 

• Seguro de acidentes pessoais 

ÍNICIO DO PROGRAMA: 15/08/16 – 2ª Feira 

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$ 3.330,43 (Três mil e trezentos trinta reais 
e quarenta três centavos) por mês.  

CERTIFICADO: Será emitido somente pela Fundação Antonio Prudente –A.C. 
Camargo Cancer Center. 

O certificado de conclusão do curso deverá constará o nome da área do 
programa, período de realização e, explicitamente, que o mesmo não é válido 
para atuação profissional em território brasileiro; 

 

Informações:  
Secretaria da Escola de Cancerologia 
Rua Prof. Antonio Prudente, 211 - Liberdade Telefone: (11) 2189-5076 
E-mail: eccb@accamargo.org.br  
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