PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA – 2022
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA
Edital 01/2021

A Comissão de Residência Médica (COREME) da Irmandade Santa Casa de Londrina
(ISCAL), publica por especialidade as datas para 2a.Fase do Processo Seletivo.

1. ENTREVISTA PARA ANÁLISE E ARGUIÇÃO DE CURRÍCULO E PROVA
PRÁTICA

1.1 A ser realizada no dia 22/01/2022 (sábado), no período da manhã para os
candidatos aprovados nos Programas de: Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia
Cardiovascular,

Cirurgia

Vascular,

Endoscopia,

Neurocirurgia,

Neurologia

e

Ortopedia e Traumatologia.
1.2 A ser realizada no dia 29/01/2022 (sábado), no período da manhã para os
candidatos aprovados dos Programas de: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Nefrologia,
Pediatria e Radiologia e Diagnóstico por Imagem.
1.3 A entrevista para análise e arguição de currículo e a prova prática acontecerão
entre o horário das 08h00 às 13h00 no Centro de Educação Profissional Mater Ter
Admirabilis localizado na Rua Ulrico Zuinglio –1.110, Gleba Palhano - Londrina –PR.
(em frente ao colégio PGD).
1.4 O IEPI divulgará posteriormente o horário individualizado do candidato conforme
descrito no item 8.7 do Edital 01/2021.
1.5 O ingresso na sala de provas somente será permitido ao candidato munido de um
documento de identificação original com foto (Cédula de Identidade RG, Carteira de
identificação profissional com foto e/ou Carteira Nacional de Habilitação – modelo novo
com fotografia). É obrigatório também o candidato estar munido de lápis, borracha, caneta
esferográfica de cor azul ou preta.
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1.6 A COREME-ISCAL, a seu critério, comporá a banca examinadora para as provas
práticas e entrevistas para análise e arguição do currículo.
1.7 Por conta da pandemia de COVID-19 e para evitar aglomeração solicita-se aos
candidatos que estejam no local com 15 minutos de antecedência.
1.8 Para os candidatos ás vagas de Anestesiologia, Cirurgia Cardiovascular,
Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Neurocirurgia, Neurologia,
Pediatria e Radiologia e Diagnóstico por Imagem serão também submetidos às provas
Práticas que consistirão de Discussão de Casos Clínicos. O conteúdo será apresentado
em formato multimídia ao candidato, que deverá descrever as respostas, conforme
orientação da Banca Examinadora/Fiscais de prova. Não haverá utilização de estações e
não há necessidade de paramentação por parte do candidato.
1.9 O controle do tempo de aplicação da prova e as informações a respeito do tempo
transcorrido, durante a realização da prova, serão feitos pelos aplicadores da prova.
1.10 Não serão admitidos no local da prova outras pessoas que não os candidatos ou
integrantes da COREME-ISCAL, equipe de aplicadores e fiscais de prova.
1.11 O conteúdo abordado na prova prática será o mesmo solicitado para a prova
objetiva da 1a. Fase, cuja relação estará disponível no edital da AMP, conforme item 8.16
do Edital 01/2021.

Londrina, 08 de dezembro de 2021.

Sérgio Murilo Georgeto
Coordenador da COREME
Irmandade da Santa Casa de Londrina
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