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A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mantida pela Fundação São Paulo, faz sa-
ber aos interessados que as inscrições para o Processo Seletivo 2021, para os PROGRAMAS 
DE RESIDÊNCIA MÉDICA ÁREA BÁSICA E ACESSO DIRETO da Faculdade de Ciências Médicas 
e da Saúde - PUC-SP - Campus Sorocaba, devidamente credenciados pela Comissão Nacio-
nal de Residência Médica (CNRM) do Ministério da Educação, serão realizadas segundo os 
critérios a seguir: 
 
1. DAS VAGAS 

1.1. O Processo Seletivo para os Programas de RESIDÊNCIA MÉDICA da Faculdade de 
Ciências Médicas e da Saúde PUC-SP 2021 dispõe de vagas nas especialidades cre-
denciadas junto à Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), coordenadas 
no Campus Sorocaba, Rua Joubert Wey, no 290, indicadas a seguir: 

 

PROGRAMAS DE ÁREAS BÁSICAS 
Pré-requisito: Curso Superior Completo em Medicina 

Áreas Básicas Vagas 
Oferecidas 

Vagas 
Credenciadas 

Situação junto a 
CNRM 

Duração 
(anos) 

104 - Cirurgia Básica 7 7 Credenciado 2 

100 - Cirurgia Geral 3 3 Credenciado 3 

101 - Clínica Médica 18* 20 Credenciado 2 

102 – Obstetrícia e Gineco-
logia 

8 8 Credenciado 3 

103 - Pediatria 8 10 Credenciado 3 

*Sendo 2 vagas reservadas para médicos prestando o serviço militar 

 

PROGRAMAS DE ACESSO DIRETO 
Pré-requisito: Curso Superior Completo em Medicina 

Acesso Direto Vagas 
Oferecidas 

Vagas 
Credenciadas 

Situação junto a 
CNRM 

Duração 
(anos) 

200 - Anestesiologia 6 6 Credenciado 3 

208 - Dermatologia 1 2 Credenciado 3 

201 - Infectologia 2 2 Credenciado 3 

202 - Medicina de Família e 
Comunidade 

2 2 Credenciado 2 

205 - Ortopedia e Trauma-
tologia 

7 7 Credenciado 3 

204 - Otorrinolaringologia 2 2 Credenciado 3 

206 - Psiquiatria 2 2 Credenciado 3 

207 - Radiologia e Diagnós-
tico por imagem 

3 3 Credenciado 3 
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2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio da página eletrônica  
http://www.nucvest.com.br/ , no período de 13 a 30 de novembro de 2020, até 
23h59min (horário de Brasília), mediante o preenchimento da ficha de inscrição, 
pagamento da taxa de inscrição e encaminhamento da documentação indicada no 
item 2.4. 

2.2. A taxa de inscrição será de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), deverá ser 
paga por meio de boleto bancário gerado no ato da inscrição, cartão de débito ou 
de crédito. 

2.3. Conforme decisão do CONSAD, de 14/10/2020, estarão isentos da taxa de inscrição 
deste processo seletivo, para o 1º semestre de 2021, ‘os alunos matriculados no 
último período do Curso de Graduação em Medicina da PUC-SP no 2º semestre de 
2020, que estejam na condição de bolsistas PROUNI e/ou FUNDASP, e que ao con-
cluírem a graduação neste 2º semestre de 2020, optem pela realização do curso  
de Residência Médica na PUC-SP, limitando essa gratuidade a 23 (vinte e três) alu-
nos’. 

2.3.1. Para solicitar a referida isenção, os candidatos deverão enviar e-mail para re-
sidenciamedica@fundasp.org.br, com as seguintes informações: nome com-
pleto, CPF, informar que é concluinte da graduação no 2º. Semestre de 2020, 
na PUC-SP e indicar se tem PROUNI ou Bolsista FUNDASP. O e-mail deverá ser 
enviado imediatamente após o ato de inscrição. Em função do limite de gra-
tuidade, serão considerados como critérios a data de inscrição e data de envio 
do e-mail solicitando a isenção da taxa de inscrição. Somente serão aceitos e-
mails até o último dia de inscrição.  

2.3.2. O critério para isenção, conforme estabelecido no item 2.3, será por ordem 
de solicitação. 

2.3.3. A confirmação da isenção se dará por e-mail, em até 5 dias úteis após a solici-
tação. Caso não seja contemplado com a isenção, o NUCVEST encaminhará 
novo boleto para pagamento e confirmação da matrícula. 

2.4. A documentação exigida, a seguir relacionada, deverá ser digitalizada em formato 
PDF e anexada, e encaminhada para o e-mail residenciamedica@fundasp.org.br  
até o último dia de inscrição. 
 

Curriculum Vitae 

Diploma de curso superior  ou Certificado de Conclusão  

Histórico escolar contendo carga horária e notas das disciplinas  

Documentos complementares, conforme item 4.3.1, se houver. 

Comprovação PROVAB e/ou Programa Brasil Conte Comigo, conforme 
item 4.7, se houver.  

 
 
 

http://www.nucvest.com.br/
mailto:residenciamedica@fundasp.org.br
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3. DO CALENDÁRIO 

Data Atividade Procedimentos 

 

13 a 30 de novembro 

de 2020 

 
INSCRIÇÃO 
 
 

Acessar www.nucvest.com.br, preencher a ficha 
de inscrição, efetuar o pagamento por  boleto 
bancário ou cartão de crédito no valor de R$ 
750,00  (setecentos e cinquenta reais)  e anexar  
a documentação exigida no item 2.4 deste Edital 

08 de dezembro de 

2020 

PUBLICAÇÃO 
DO LOCAL DA 
PROVA 

 Acessar www.nucvest.com.br  
 

14 de dezembro de 

2020 

APLICAÇÃO 
DAS PROVAS 
 

Especificados no item 4, deste Edital. 

06 de janeiro de 2021 CONVOCA-
DOS PARA A 
2ª ETAPA 

Divulgação dos candidatos convocados para a 2ª 
etapa, para realização da entrevista. 

18 a 22 de janeiro de 

2021 

ENTREVISTAS Especificados no item 4, deste Edital. 

01 de fevereiro de 

2021 

RESULTADOS 
1ª CHAMADA 

Divulgação dos candidatos aprovados. Acessar 
www.nucvest.com.br   

02 e 03 de fevereiro 

de 2021 

MATRÍCULAS 
1ª CHAMADA 

O procedimento de matrícula será informado no 
site do NUCVEST, junto com a divulgação dos re-
sultados  

05 de fevereiro de 

2021 

2ª CHAMADA Acessar www.nucvest.com.br  

08 e 09 de fevereiro 

de 2021 

MATRÍCULAS 
1ª CHAMADA 

O procedimento de matrícula será informado no 
site do NUCVEST, junto com a divulgação dos re-
sultados 

OBS.: Demais chamadas para matrícula serão divulgadas no Manual do Candidato, dis-

ponível em www.nucvest.com.br . 

 
4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. O Processo Seletivo 2021, para os PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA ÁREA BÁ-
SICA E ACESSO DIRETO, em atenção à Resolução CNRM nº 02 de 27/08/2015, Ca-
pítulo l, artigo 4º, Inciso II, constará de 2 etapas, sendo a primeira com prova es-
crita, contendo questões objetivas e dissertativas, e a segunda etapa com entre-
vista para arguição do currículo para os candidatos que realizaram a prova escrita. 

4.2. A 1ª etapa é constituída de prova com 75 (setenta e cinco) questões objetivas, 
sendo 15 (quinze) questões de cada uma das cinco áreas básicas (Clínica Médica, 
Cirurgia Geral, Obstetrícia-Ginecologia, Pediatria e Medicina Preventiva Social), 

http://www.concursos.pucsp.br/
http://www.concursos.pucsp.br/
http://www.concursos.pucsp.br/
http://www.concursos.pucsp.br/
http://www.concursos.pucsp.br/
http://www.concursos.pucsp.br/
http://www.concursos.pucsp.br/
http://www.concursos.pucsp.br/
http://www.nucvest.com.br/
http://www.nucvest.com.br/
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com 4 (quatro) com quatro respostas para cada questão, sendo somente uma cor-
reta,  e 10 questões dissertativas, 02 (duas) questões referente a cada área básica, 
conforme especificações a seguir: 

 

1ª ETAPA: Prova objetiva e dissertativa 

Data: 14 de dezembro de 2020 

Horário: Início da prova: 14h - comparecer obrigatoriamente das 13h às 
13h50. 

Local: A aplicação da prova será na capital de São Paulo. O candidato deverá, 
a partir do dia 08 de dezembro de 2020, acessar o site www.nu-
cvest.com.br para verificar o endereço do Campus onde realizará a 
prova. 

 
4.3. A 2ª etapa constará de entrevista para arguição do currículo, conforme segue: 

2ª ETAPA: Entrevista 

Data: 18 a 22 de janeiro de 2021 

Horário: a ser confirmado partir do dia 14 de janeiro de 2021, no site www.nu-
cvest.com.br. 

Local: As entrevistas serão realizadas remotamente e os procedimentos de 
acesso serão divulgados no site www.nucvest.com.br. 

 
4.3.1. Os candidatos deverão enviar a documentação comprobatória até o último 

dia de inscrição, para análise do currículo, conforme os seguintes critérios: 
 

Atividades Documentação 
Comprobatória 

Tempo Mí-
nimo ou 
Máximo 

Pontuação 

Monitorias em 
qualquer área 

Declaração assinada pelo 
professor responsável 
pela monitoria 

Mínimo: 
 6 meses 

40 pontos 

Monitorias em 
área que pre-
tende fazer a re-
sidência médica 

Declaração assinada pelo 
professor responsável 
pela monitoria 

Mínimo: 
 6 meses 

60 pontos 

Iniciação Cientí-
fica concluída (IC) 
– com bolsa 

Ter participado de IC 

aprovada pelas instân-

cias acadêmicas perti-

nentes da própria facul-

dade. Com bolsa de IC do 

CNPq/ outras agências 

governamentais. 

Finalizado e apresentado 
em congresso/ publicado 

Não se aplica 85 pontos por IC 

http://www.nucvest.com.br/
http://www.nucvest.com.br/
http://www.nucvest.com.br/
http://www.nucvest.com.br/
http://www.nucvest.com.br/
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Iniciação Cientí-
fica concluída (IC) 
– sem bolsa 

Ter participado de IC 

aprovada pelas instân-

cias acadêmicas perti-

nentes da própria facul-

dade. Sem bolsa. 

Finalizado e apresentado 

em congresso/ publicado 

Não se aplica 40 pontos por IC 

Publicação de 
trabalho em pe-
riódico internaci-
onal ou nacional 
(com Qualis A ou 
B) 

Apresentação do traba-

lho impresso 
Não se aplica 30 pontos por publicação 

Publicação de 
trabalho em pe-
riódico nacional 
(com Qualis C ou 
menos)  

Apresentação do traba-

lho impresso 
Não se aplica 15 pontos por publicação 

Desenvolvi-
mento de traba-
lho apresentado 
em Eventos Cien-
tíficos (nacionais 
ou internacio-
nais) ou universi-
tários, patrocina-
dos por socieda-
des reconhecidas 

Apresentação do certifi-

cado de apresentação do 

trabalho e/ou cópia dos 

anais e capa do livro de 

anais 

 

Não se aplica 

Internacional: 55 pontos por 
trabalho; 

Nacional: 20 pontos por traba-
lho; 

Loco-regional: 10 pontos por 
trabalho. 

Congresso Acadêmico: 5 pon-
tos por trabalho 

Participação em 
Eventos Científi-
cos (nacionais ou 
internacionais) 
ou universitários, 
patrocinados por 
sociedades reco-
nhecidas 

Apresentação do certifi-

cado de participação 

Máximo 1 

evento por 

ano 

 

Internacional: 10 pontos por 
evento; 

Nacional: 5 pontos por evento; 
Loco-regional ou acadêmico: 3 

pontos por evento 

Estágios não 
obrigatórios na 
área pretendida 
para residência 
médica 

Apresentação de decla-

ração de participação. 

Aprovação pela coorde-

nação do curso e cumpri-

mento de regulamento 

próprio 

Mínimo:10 ho-

ras 
20 pontos por estágio 

Estágios não 
obrigatórios em 
qualquer área 

Apresentação de decla-

ração de participação. 

Aprovação pela coorde-

nação do curso e cumpri-

mento de regulamento 

próprio 

Mínimo:10 ho-

ras 
10 pontos por estágio 
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Proficiência reco-

nhecida em lín-

gua estrangeira 

(TOEFL, IELTS, 
CPE, DELE, DALF, 
Ondaf, Goeth, 
etc) 

Certificado de proficiên-

cia. 

Obtenção da 

proficiência 

por prova re-

conhecida. 

20 pontos por língua estran-
geira 

Representação 

discente em ór-

gãos colegiados 

com presença 

em 75% das reu-

niões 

Certificado assinado pela 

coordenação do 

curso/direção da Facul-

dade. 

Mínimo: 1 ano 40 pontos por atividade 

Participação em 

atividades de ex-

tensão, comuni-

tárias ou cultu-

rais. 

Certificado de participa-

ção. Aprovação pela co-

ordenação de curso e ou 

Diretoria da Faculdade 

ou pelas instituições que 

patrocinaram/ organiza-

ram as atividades 

Não se aplica 
10 pontos por atividade até 40 

pontos 

Participação em 

projeto do Minis-

tério/ Projetos 

oficiais das IES, 

tais como: PET-

Saúde/ Projeto 

Rondon 

Certificado emitido pela 

coordenação do PET e di-

retor da Faculdade. 

1ano ou mais 

<1ano>6m 

<6m e >3m 

85 pontos 

45 pontos 

15 pontos 

Participação em 

atividades comu-

nitárias/ científi-

cas ou esportivas 

acadêmicas 

Certificado emitido pela 

Direção da Instituição 

responsável 

Máximo 1 por 

ano de curso 
25 pontos por atividade 

Aprovação em 

concurso público 

para o cargo de 

médico 

Cópia da publicação em 

Diário Oficial 
Não se aplica 30 pontos por aprovação 

Experiência 

como médico em 

plantões. 

Apresentação de Decla-

ração do Contratante/ 

Carteira de trabalho 

1ano ou mais 

<1ano>6m 

<6m e >3m 

35 pontos 

20 pontos 

10 pontos 

Experiência 

como médico em 

outra atividade 

profissional mé-

dica. 

Apresentação de Decla-

ração do Contratante/ 

Carteira de trabalho 

1ano ou mais 

<1ano>6m 

<6m e >3m 

25 pontos 

10 pontos 

5 pontos 



 

 

 

Rua Monte Alegre, 984 – 05014-901 – Perdizes – São Paulo 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

EDITAL Nº 01/2020 de 12 de novembro de 2020  
INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 ÁREA BÁSICA E ACESSO DIRETO 

PUC-SP - 1º SEMESTRE 2021 – CAMPUS: SOROCABA 

 
4.4. A ausência dos documentos comprobatórios invalidará a contagem dos pontos da 

respectiva atividade. 
4.5. A classificação final será obtida, considerando a pontuação total do candidato. Na 

seguinte proporção: 90%, prova objetiva e 10%, entrevista e análise da documen-
tação. 

4.6. O candidato que obtiver 600 pontos ou mais, terá pontuação equivalente a 1,0 
ponto somado à nota da prova teórica, o que representa a totalidade de pontos pos-

síveis atribuídos nesse critério. Para atribuição de notas de atividades será utilizada 

a seguinte fórmula: somatória de pontos x 100/ dividido por 600. 
4.7. Receberão pontuação adicional de 10% os candidatos que apresentarem compro-

vação dos Programas PROVAB e Brasil Conte Comigo, conforme Portaria do Minis-
tro de Estado da Saúde nº 492, de 23 de março de 2020. 

 

 
5. DOS RESULTADOS E MATRÍCULAS 

5.1. Os procedimentos e documentos necessários à matrícula serão divulgados até o  
dia 06/01/2021 no site www.nucvest.com.br  

5.2. Os resultados, serão divulgados no decorrer do dia 01/02/2021 no site www.nu-
cvest.com.br  

5.3. As matrículas serão realizadas nos dias das chamadas estipuladas no Calendário, 
item 3 deste Edital e no Manual do Candidato. 

 
6. BOLSAS 
 

Alguns dos programas são beneficiados com bolsas do Programa Nacional de Apoio 
à Formação dos Médicos Especialistas em áreas estratégicas - Pró-Residência da Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde e a Secretaria de 
Educação Superior do Ministério da Educação, compostas da seguinte forma: 
 

Especialidade 
Quantidade 
de Bolsas 

100 - Cirurgia Geral 3 

101 - Clínica Médica 13 

102 - Obstetrícia e Ginecologia 2 

103 - Pediatria 4 

200  - Anestesiologia 3 

202 - Medicina de Família e Comunidade 2 

205 - Ortopedia e Traumatologia 3 

207 - Radiologia e Diagnóstico por Imagem 3 

 

http://www.nucvest.com.br/
http://www.nucvest.com.br/
http://www.nucvest.com.br/
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Essas bolsas dependem de aprovação dos órgãos competentes e publicação em Diá-

rio Oficial da União, para serem concedidas. As demais bolsas são de origem da Secretaria 
Estadual da Saúde do Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto 57.400 de 05/10/11. 

 
 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1. Os Programas de Residência Médica são desenvolvidos em unidades hospitalares - 

Hospital Santa Lucinda e Conjunto Hospitalar de Sorocaba, em unidades de aten-
dimento primário e secundário da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de 
Sorocaba e no campus da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde PUC-SP e em 
outros locais conveniados com a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da 
PUC-SP, designados pelos respectivos programas. 

7.2. A ausência de cumprimento das condições previstas neste Edital implica a exclusão 
do candidato, não havendo devolução do valor desembolsado com o pagamento 
da taxa de inscrição. 

7.3. O candidato autoriza o tratamento de seus dados pessoais pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo, mantida pela Fundação São Paulo, para fins da reali-
zação do PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA ÁREA BÁSICA E ACESSO DI-
RETO - PUC-SP - 1º SEMESTRE 2021, em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709, 
de 14 de agosto de 2018).  

7.4. Aos horários determinados neste Edital se aplica a hora oficial de Brasília.  
7.5. Todas as normas relativas ao exame DE RESIDÊNCIA ÁREA BÁSICA E ACESSO DI-

RETO 2021 DA PUC-SP constam do Manual do Candidato que poderá ser acessado 
em www.nucvest.com.br, enquanto durar o processo seletivo. 

 
 

São Paulo, 12 de novembro de 2020. 

 
 
 

Profa. Dra. Maria Amalia Pie Abib Andery 
Reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo -  PUC-SP 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


