Hospital Santa Virgínia realiza concurso para Residência Médica em Urologia
Inscrições acontecem de 15 a 31 de janeiro de 2018. Confira o edital no site
www.hsv.org.br

O Hospital Santa Virgínia (HSV) anuncia a abertura de processo seletivo para ingresso
em seu Programa de Residência Médica em Urologia. As inscrições serão realizadas de
15 a 31 de janeiro de 2018, no departamento de Marketing da instituição, localizada na
Av. Celso Garcia, 2294, no bairro do Belém, em São Paulo. A prova será aplicada no
dia 3 de fevereiro, às 8h, no auditório do HSV. Mais informações pelo telefone:
(11) 2799-3494.

O programa é realizado pela COREME (Comissão de Residência Médica) do HSV,
conforme a legislação vigente, com duração de 3 anos. Serão disponibilizadas duas
vagas para o período, com credenciamento pela Comissão Nacional de Residência
Médica do Ministério da Educação (CNRM/MEC). Para participar, os candidatos
precisam ter concluído dois anos de residência médica em cirurgia geral.
Sobre o Hospital Santa Virgínia – www.hsv.org.br

O Hospital Santa Virgínia (HSV), com mais de um século de existência, tornou-se
referência de confiabilidade e atendimento humanizado, aos moradores de São Paulo e
outras regiões. A instituição privada reúne conhecimento, habilidades técnicas, recursos
tecnológicos inovadores, corpo clínico altamente capacitado e uma longa história de
compromisso com a vida.
O HSV oferece atendimento eletivo e emergencial, com internações clínicas e
cirúrgicas, centro cirúrgico moderno e equipado, Day Clinic, Laboratório de Análises
Clínicas, avançado Centro de Diagnóstico por Imagens, ambulatórios de especialidades
e de feridas e apoio terapêutico. Com fácil acesso à UTI, o Pronto Atendimento para
Adultos dispõe de salas de observação, emergência e isolamento.
Cuidar do paciente, e não apenas de sua enfermidade, é preocupação constante do
Hospital Santa Virgínia.
Informações para a Imprensa
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