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Plástica – Dr. Farid Hakme – Rio de Janeiro 
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Processo Seletivo para Ingresso de novos RESIDENTES no Serviço de Residência Médica em 
Cirurgia Plástica do Hospital da Plástica – Dr. Farid Hakme – Rio de Janeiro. 

 

EDITAL No 01/ 2021 

 

O Regente do Serviço de Residência Médica em Cirurgia Plástica do Hospital da Plástica – Dr. 
Farid Hakme em conjunto com o Departamento de Serviços Credenciados – DESC da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – SBCP tornam público pelo presente Edital, que 
estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Ingresso de novos RESIDENTES no 
referido Serviço, para o ano de 2022. O Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital da Plástica- Dr. 
Farid Hakme, oferece 05 vagas para Brasileiros e 01 vaga para Estrangeiros ao ano. 

As etapas serão realizadas da seguinte forma: 

 Analise Curricular, segundo o modelo de avaliação. Anexo I 
 

 Entrevista, na visita Prévia ao Serviço para apresentação pessoal com o Dr. Farid. 
 

 Prova teórica segundo grade temática. Anexo II 
OBS: A Entrega de currículos não serão aceitas neste dia.  
 

 Prova de proficiência em Inglês. 
 

 Apresentação de aula versando sobre assunto de Medicina em Geral para a banca 
examinadora. Anexo III 
 
 

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1-  O processo seletivo de ingresso de novos Residentes ao Serviço de Cirurgia Plástica do 
Hospital da Plástica – Dr. Farid Hakme será regido por este Edital, seus anexos e eventuais 
retificações e sua execução caberá ao Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital da Plástica 
sob a coordenação do Dr. Farid Hakme, regente do Serviço e do Dr. Sergio Eduardo 
Carreirão, coordenador de ensino. 
 

1.2- As informações e condições do processo seletivo estarão disponíveis no endereço de 
internet, no site da SBCP, http://www2.cirurgiaplastica.org.br 

 

2 – DAS INSCRIÇÕES 

http://www2.cirurgiaplastica.org.br/


2.1- A inscrição do candidato implicará no conhecimento do disposto neste edital e em seus 
anexos, e o candidato deve certificar-se que preenche todos os requisitos exigidos. 

2.2- É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados. 

2.3- Poderão se candidatar ao Processo Seletivo para Ingresso de novos RESIDENTES no Serviço 
de Residência Médica em Cirurgia Plástica do Hospital da Plástica – Dr. Farid Hakme, os 
médicos que comprovem registro junto ao Conselho Regional de Medicina – CRM de sua 
origem. 

2.4- Que comprovem treinamento com 03 anos de Cirurgia Geral reconhecidos pela 
CNRM/MEC ou CBC ou 2 anos de Programa Básico de Cirurgia Geral MEC. (Iniciados nos anos 
de 2018, 2019, 2020). Títulos de Especialista em Cirurgia Geral AMB. 

ATENÇÃO - Pós Graduações em Cirurgia Geral credenciadas pelo MEC, que não sejam 
residências autorizadas pela CNRM (decreto 80 281/77 e Lei 6932/81) não são aceitas como 
pré-requisito 

2.5- Que foram aceitos em entrevista prévia com o Dr. Farid Hakme antes da realização das 
outras etapas da prova. 

2.6- Candidatos a vaga de Residente Estrangeiro no Serviço, estão sujeitos às mesmas regras 
de inscrição.   

2.7- Não será cobrado taxa de inscrição dos candidatos.  

 

3- ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 3.1- Analise Curricular: documentação a ser encaminhada para o Hospital da Plástica, 
sito a Rua Sorocaba 552 – Botafogo – CEP: 22271-110 – Fone: 021 2539-5599 - Rio de 
Janeiro aos cuidados da Dra. Laila Zraik, no período de 01 de setembro de 2021 até 01 
de novembro de 2021, ou entregue pessoalmente na visita prévia de entrevista. A 
apresentação do caderno curricular deve ser de boa qualidade (em capa dura ou 
brochura) A pontuação atribuída a cada atividade curricular será feita conforme 
Modelo de Avaliação adotado pelo Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital da Plástica. 
Anexo I 
 

 3.2- Entrevista:  Visita Prévia ao Serviço para apresentação pessoal com o Dr. Farid 
Hakme em data agendada anteriormente a prova oficial.  Contato com a Dra. Laila no 
telefone: (021) 99802-6395 ou Hospital da Plástica: (021) 2539-5599 com a Sra. 
Rosangela Cardoso. 
 

 3.3- Prova Teórica: Será realizada no dia 17 de dezembro de 2021 (sexta-feira) no 
turno da manhã. A prova consta de 50 questões objetivas de múltiplas escolhas 
considerando a Matriz de Competência em Cirurgia Geral e terá a duração de 
03h30min (três horas e trinta minutos) com início às 08 horas, no Auditório Flora 
Gertum Pereira, nas dependências do Hospital da Plástica – Rio de Janeiro.             
Anexo II  
 

 3.4- Prova de Inglês: O candidato deverá fazer a tradução de um texto em Inglês para 
o Português, sobre assunto da área médica a ser escolhido pela Coordenação da prova 



de seleção, em 30 minutos ao final da prova teórica. A correção da tradução ficará a 
cargo de professores com fluência em Inglês, coordenados pelo Professor João Hakme. 
 

 3.5- Apresentação de aula: O candidato deverá apresentar uma aula em 08 (oito) 
minutos, sobre qualquer tema de Medicina em Geral, excetuando assuntos de Cirurgia 
Plástica, para a banca constituída por professores e Residentes do terceiro ano do 
Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital da Plástica. Início previsto às 14 horas em 
sequência alfabética de candidatos. A apresentação deverá ser preparada para PC/ 
Windows (não MAC). A avaliação da apresentação oral será feita Conforme Modelo de 
Avaliação adotado pelo Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital da Plástica – Dr. Farid 
Hakme.                                                                                                                                     
Anexo III 
 

 Todas as etapas têm valor de seleção, o conjunto de dados positivos de cada uma 
delas é o fator determinante para escolha dos 05 novos Residentes Brasileiros e do 
Residente Estrangeiro para o ano de 2022.  
 
 

4- NA REALIZAÇÃO DA PROVA: 

4.1 – Apresentar o documento de Identidade Médica.  

4.2- Não será permitido fazer uso ou portar nenhum tipo de livro, periódico ou qualquer 
        material de consulta médica. 
 
4.3- Telefones celulares deverão ser entregues a coordenação antes da prova.  

4.4- Será atribuída nota zero à questão objetiva da prova teórica que não contiver nenhuma 
        resposta assinalada.  
 
4.5- Ao termino da prova, o candidato deverá entregar seu gabarito devidamente assinado.  

4.6- Ao findar a última etapa do processo de seleção, todos os candidatos deverão estar 
presentes no auditório para aguardar o resultado que será anunciado pelo Coordenador 
Regente, Dr. Farid Hakme ou seu substituto indicado. 

 

5- DISPOSIÇÕES FINAIS: 

5.1- Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação, desaprovação ou 
classificação do candidato 

5.2- Este Edital está aprovado pelo Departamento de Serviços Credenciados da SBCP.  

 

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2021 

 



 


