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Rua Potiguar Medeiros 111 – Pinheiros – São Paulo 

Telefone: (011) 3 8 1 9- 8 3 5 2 

scbp-sp.org.br (serviços credenciados-IBCP) 
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ESTÁGIO EM CIRURGIA PLÁSTICA 

(Reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica). 

 

Regente do Serviço: Dr. José de Arimatéia Mendes 

 

Pré-Requisito: 03 anos de Cirurgia Geral MEC/CBC ou 2 anos de 

Programa Básico de Cirurgia Geral MEC (Iniciado nos anos 

2018,2019,2020). 

Títulos de Especialista Cirurgia Geral AMB. 

ATENÇÃO – Pós Graduações em Cirurgia Geral credenciadas 

pelo MEC, que não sejam Residências autorizadas pela CNRM 

(decreto 80281/77 e Lei 6932/81) não são aceitas como pré-

requisito.  

 

 
Vagas: 02 (duas) Credenciamento pela Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Plástica 

 
Duração: 3 anos 

 

Critérios de Seleção: Prova Teórica em Cirurgia Geral e Cirurgia 

Plástica básica; Análise de Currículo e Entrevista. 

 
Inscrições: 10/11/2021 a 13/12/2021 

 

Informação: Enviar Ficha de Inscrição+ foto 3x4 digitalizada + 

Comprovante do pagamento de inscrição para o e-mail 

aymoneszot@uol.com.br, até o dia 13/12/2021 às 17h00. 
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I - Sede Administrativa 

 

Rua Potiguar  Medeiros, nº 111 Pinheiros - São Paulo   - SP  

Fone: (011) 3819-8352 

Secretárias:  Aymone Szot (11) 9 7272-1210 

                   Angela Kuninari (11) 9 9827 -5710 

 
II – Calendário 

10/11/2021 a 13/12/2021 – Inscrições – Valor R$ 600,00 (seiscentos 

reais) 

15/12/2021 – Prova teórica 

 Os candidatos classificados e selecionados para a segunda fase  

deverão entregar o curriculum vitae impresso + 2 fotos 3x4 + 

documentos impressos e autenticados (CRM, Diploma de 

Graduação, Certificado de Cirurgia Geral) e copias simples da 

Certidão de Ético-Profissional do Conselho Regional de Medicina 

do Estado onde cursou Cirurgia Geral, Comprovante de Quitação 

CRM, Carta de Apresentação do Chefe do Serviço de Cirurgia 

Geral e comprovante de residência) até o dia 17/01/2022 as 17h 

- Rua Potiguar de Medeiros, nº 111 Pinheiros - São Paulo SP  

19/01/2022 – Entrevista + Análise e arguição do Curriculum Vitae 

28/01/2022 – Resultado final 

31/01/2022 a 03/02/22 – Matrícula 

01/03/2022– Início do Estágio em Cirurgia Plástica 
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III - Normas do Concurso de Admissão para o Estágio em 

Cirurgia Plástica /2022 

 

 
Capítulo I - Das Inscrições 

 

A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 

relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 
Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no 

sentido de recolher o valor da inscrição somente após tomar 

conhecimento de todos os requisitos exigidos para o processo. 

 
Ao inscrever-se, o candidato estará declarando sob as penas da 

lei que concluiu o programa de residência médica em Cirurgia 

Geral, devidamente credenciado pela Comissão Nacional de 

Residência Médica ou Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 

 
Artigo 1º 

Serão aceitas inscrições para o Concurso de Admissão para o 

Estágio em Cirurgia Plástica no Serviço de Cirurgia Plástica do 

Instituto Brasileiro de Cirurgia Plástica (IBCP), de médico(a)s com 

registro no CRM e comprovante de conclusão de Programa de 

Residência Médica em Cirurgia Geral credenciado pela CNRM ou 

pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC). 

Artigo 2º 

O Concurso de Admissão ao 1º ano do Curso estará aberto para 

preencher 02 (duas) vagas. 
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Artigo 3º 

No ato da inscrição os candidatos deverão enviar: 

* Ficha de Inscrição devidamente preenchida, datada e assinada, 

sem rasuras com nome completo e filiação + foto 3x4 

digitalizada 

* Comprovante  do  recolhimento  da  Taxa  de  Inscrição  no  valor 

correspondente  a  R$ 600,00 (seiscentos reais). 

 

 

ATENÇÃO: Informações da Conta Corrente pelos telefones (11) 

9 7272-1210 (Aymone Szot) 

 
Artigo 4º 

 
 

Não serão aceitas as inscrições: 

1 – Se o envio do comprovante ou ficha de inscrição ocorrer após 

o dia 13.12.2021. 

 

Artigo 5º 

 

Em hipótese alguma ocorrerá a devolução do valor da inscrição 

em caso de desistência, ausência em umas das fases ou 

reprovação do candidato. 

 

Banco Santander 

Agência 0451 

Conta Corrente13008702-9 

2AF Serviços Médicos S/S Ltda. 

CNPJ 23.600.908/0001-31 
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Capítulo II - Do processo seletivo 

Artigo 1º 

 
A seleção constará de 2 etapas. 

Horário da 1ª etapa: 14h00 às 17h00. 

Local da prova: Condomínio Edifício  Moema Top Life (FLAT) Sala de 

eventos (RUA TUIM, 101) – Bairro: Moema – São Paulo - SP 

 
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com 

antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de caneta de tinta azul 

ou preta e apresentar o original de um dos seguintes documentos: 

 
-  Cédula de Identidade – RG 

- Carteira Nacional de Habilitação, com foto, dentro do prazo de 

validade 

-  Carteira do Registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de São 

Paulo 

 

* Medidas de prevenção e mitigação dos riscos de transmissão do novo 

Corona vírus (COVID-19) 

 

-  uso de máscara de proteção facial 

- aferição de temperatura corporal previamente à entrada do recinto da 

realização da prova e consequente inviabilização da entrada de candidato em 

temperatura maior que 37,0ºc. 

 

O documento apresentado deverá estar em perfeitas condições, de forma 

a permitir a identificação do candidato com clareza. Somente será 

admitido às salas de prova o candidato que estiver munido de documento 

original, com foto que bem o identifique. 
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1ª etapa- Prova teórica em Cirurgia Geral 

As questões serão objetivas. (20 testes de múltipla escolha + 2 

questões dissertativas) 

Cada questão dissertativa valerá 1 ponto e cada teste de múltipla 

escolha terá o valor de 0,4 pontos, totalizando 10 pontos ao final 

da prova. A prova abordará temas relativos a Cirurgia Geral e a 

Cirurgia Plástica básica. 

 

A Prova teórica terá a duração de 3 horas, tendo início às 14h00 e 

término às 17h00. 

 

Será anulada a resposta que apresentar rasura, omissão ou 

duplicidade de resposta, à critério da comissão responsável, 

especificada no Edital. 

 

Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográficas de 

qualquer espécie, comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de máquina calculadora, agenda eletrônica ou similar, 

telefone celular, “smartwhatch”, smartphones, ipod, ipad, fone de 

ouvido com ou sem fio (air pods ou earpods) ou qualquer material 

que não seja o estritamente necessário para a realização da prova. 

Motivará a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burlar a qualquer das 

normas definidas neste e/ou em outros Editais relativos ao processo 

seletivo, nos comunicados, nas instruções ao interessado e/ou nas 

instruções constantes da capa do caderno de questões, bem como 

o tratamento desrespeitoso a qualquer pessoa envolvida na 

aplicação da prova. 
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Será automaticamente excluído do processo seletivo o candidato 

que: 

a) apresentar-se após fechamento das portas da sala; 

b) não apresentar documento de identificação, nos termos deste 

Edital; 

c) não comparecer a uma das provas, ou em todas, seja qual for 

o motivo alegado; 

d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do 

fiscal; 

e) lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 

e) não devolver o caderno questões e de respostas, no final do 

tempo previsto para a realização da prova; 

f) estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento 

eletrônico ou de comunicação (telefone celular, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, smartwatch, ipod, ipad, airpods, 

earpods, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), 

bem como protetores auriculares; 

g) estiver usando boné ou chapéu de qualquer espécie, ou roupa 

ou adereço que identifique a escola de origem; 

h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

i) Não será permitido portar qualquer equipamento, como os 

indicados no item “f” durante a realização da prova. 

j) recusar-se a usar máscara de proteção facial durante a período de 

realização da prova; 

k) não permitir a aferição de temperatura corporal previamente à entrada do 

recinto da realização da prova; 

l) candidato com temperatura igual ou maior que 37,0ºC. 
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2ª etapa - Análise de Currículo e Entrevista 

A entrevista será feita por 3 entrevistadores. O Regente do Serviço 

de Residência e dois médicos, no dia 19 de janeiro de 2022 das 

14h00 às 18h00 horas, no Hospital Uno  ,    sede  do IBCP. 

Serão avaliadas as características pessoais do candidato, 

interesses específicos, motivação para o trabalho, liderança, 

ética, envolvimento com o paciente, objetivos de carreira, 

motivação para a escolha da área e atuação e projeto de carreira. 

 

 

Artigo 2º 

 

A análise de currículo terá por objetivo verificar a história 

acadêmica, científica e profissional do candidato. 

 
Artigo 3º 

 

A prova teórica será realizada no dia 15/12/2021 das 14h00 às 

17h00. 

Não haverá tolerância no horário de início da prova, sendo 

desclassificado o candidato que não obedecer ao horário proposto 

em edital. 

 
Artigo 4º 

 

O resultado da 1ª etapa será divulgado por telefone até o dia 

10/01/2022, sendo que a relação dos candidatos aprovados 

obedecerá a ordem alfabética dos candidatos. Não haverá 

divulgação do gabarito da prova escrita antes da entrevista. 
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Artigo 5º 

Serão selecionados para a 2ª etapa os 8 (oito) melhores 

candidatos, conforme as maiores notas. 

 
Artigo 6º 

Os critérios de desempate serão definidos pela maior nota da 

prova teste + média da avaliação curricular e entrevista. 

 

Capítulo III - Da Matrícula 
 

Artigo 1º 

 
A matrícula deverá ser efetivada do dia 31/01/2022 a   

03/02/2022, no período das 9h00 às 17h00 horas para o 

candidato selecionado. Este deverá comparecer pessoalmente na 

Secretaria do IBCP para preencher a ficha de matrícula e 

apresentando cópias a seguinte documentação: 

 
✓ RG 

✓ CPF 

✓ CRM (cópia autenticada) 

✓ DIPLOMA MÉDICO (cópia autenticada) 

✓ COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (ENDEREÇO) 

✓ CURRICULUM LATTES 

✓ Comprovante de conclusão do Programa de Residência 

Médica em Cirurgia Geral credenciado pela Comissão 

Nacional de Residência Médica ou estágio reconhecido 

pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões (cópia autenticada) 

✓ Atestado de antecedentes junto ao Conselho Regional de Medicina 
do Estado onde foi realizada a residência ou o estágio em Cirurgia 

Geral 
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✓ Certidão Ético Profissional   d   o      CREMESP 

✓ Certidão de Quitação CREMESP 

✓ Carta de apresentação do respectivo Chefe do Serviço de 

Cirurgia Geral 

✓ Apólice de Seguro Estagiário contra acidentes pessoais (Lei 
Federal nº 11.788/2008) 

 

 

Parágrafo único: O não comparecimento na data estipulada após 

48 horas implicará a desclassificação do candidato. 

 
Artigo 2º 

No momento da matrícula o candidato selecionado assinará um 

Termo de Compromisso com a instituição, pelo período de 3 anos, 

sem vínculo empregatício. 

Não haverá bolsa de estudo. 

Artigo 3º 
 

 

O Programa do curso, com início em 01 de março de 2022, tem 

duração de 3 anos com dedicação exclusiva. 

 

Ao final terceiro ano o candidato aprovado nesta seleção deverá 

apresentar uma monografia como trabalho de conclusão de curso. 

1. DA MONOGRAFIA 

 1.1. Monografia sobre o tema a ser escolhido em conjunto com 

o corpo docente do IBCP. 

 1.2. O depósito da monografia deverá ser realizado até o dia  1º 

dia útil de novembro do terceiro ano da residência na sede do 

IBCP e consistirá de trabalho dissertativo escrito, redigido em 

língua portuguesa, sobre o tema indicado no item 1.1 deste 
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capítulo, estruturada com obediência às normas vigentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e com 

observância às seguintes especificidades: 

1.2.1. Extensão mínima de 40 (quarenta) e máxima de 60 

(sessenta) laudas, incluídas as figuras e tabelas, excluídos os 

anexos;  

1.2.2. Impressão somente no anverso sobre papel branco, 

formato A4; 

1.2.3. Elaboração em 06 (seis) vias, sendo uma via encadernada 

em capa dura na cor preta e com letras douradas e as 05 (cinco) 

restantes em capa plástica espiralada, além de 2 (duas) cópias 

em pendrive.
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Ficha de Inscrição Concurso de Admissão 

para Estágio no Instituto Brasileiro de Cirurgia Plástica 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome:     

Data de Nascimento:  /  /   

Naturalidade:  Nacionalidade:  

Filiação: 

Pai:   

Profissão:   

Mãe:   

Profissão:   

Estado Civil:  Nome do cônjuge:   

2. DOCUMENTOS 

RG:  Órgão Expedidor:  Data:  

CPF:  /   

CRM:  UF:   

3. ENDEREÇO RESIDENCIAL 

Rua:        

Nº          complemento    Bairro:     

Cidade:   UF:  CEP:   País:  

Telefone :(      )  Celular: ( )    

e-mail :  _ 

4. FORMAÇÃO 

Instituição:  

Ano de conclusão: 

Residência Médica em Cirurgia Geral:   

Ano de Conclusão 

 
São Paulo,  de  de 2021 

. 
 
 
 
 

 

Assinatura 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


