
Concurso 2017 
 Estão abertas das inscrições para o concurso de residência médica em anestesia 2017. 

Dispomos de 3 vagas para ME1, que serão preenchidas de acordo com os seguintes critérios: 
1) Prova teórica tipo teste, baseada no programa pré-determinado (disponível no site). 
2) Entrevista com os candidatos selecionados na prova teórica. 
3) Análise de Currículo. 
 
A prova teórica será realizada no dia 12/12/2016 às 14:00 horas no endereço R. Dr. Delfino Cintra 63, 
Centro, Campinas - SP. 
Os candidatos aprovados serão submetidos à entrevista no dia 13/12/2016 às 14:00 no anfiteatro do 
Hospital Casa de Saúde Campinas, localizado no endereço Praça Dr. Toffoli 28, Campinas - SP. Os 
candidatos serão entrevistados obedecendo ordem de chegada. 
A lista final de aprovados será divulgada neste site, em ordem final de classificação. Os aprovados 
deverão efetivar a matricúla no dia 14/12/2016 das 10:00 às 15:00 horas, na secretaria da Equipe A de 
Anestesia, situada nas dependências do Hospital Casa de Saúde Campinas. Os candidatos que não 
efetivarem a matrícula serão considerados desistentes e o próximo candidato da lista será convocado. 
 
As inscrições são gratuitas. Para formalizar a inscrição o candidato deverá enviar pelo correio dos 
seguintes documentos: 
1) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (disponível no link abaixo); 
2) Cópia de Curriculum 
3) Carta de apresentação de um Anestesista 
4) Comprovante que está cursando o último período do curso de graduação em medicina. 
5) As inscrições deverão ser enviadas para 
 
CET  Casa de Saúde Campinas 
A /C Dr. Guilherme Reis 
Praça Dr. Toffoli 28, Centro 
Campinas – SP 
CEP: 13015-240 
 
Aos aprovados são oferecidos: 
1) Bolsa de R$ 1.500,00 reais 
2) Alimentação completa nos horários de trabalho 
3) Inscrição nas sociedades Brasileira e Paulista de Anestesiologia 
4) Férias anuais de 20 dias 
5) Acesso a biblioteca qualificada, via internet 
6) Não oferecemos alojamento. 
 
Maiores esclarecimentos poderão ser feitos através dos telefones (19) 3736-3459 ou 3231-1175. 
email: equipa@uol.com.br  


