
HOSPITAL SANTA ISABEL- SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA 

EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2017/2018 
SUBESPECIALIDADE EM OMBRO E COTOVELO 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

O chefe do Serviço de ortopedia e traumatologia da Santa Casa de Misericórdia da Bahia-Hospital 
Santa Isabel, sob a chancela da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC), torna 
público, para conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições ao processo seletivo para 
ingresso no Programa de Residência Médica em cirurgia do ombro e cotovelo desenvolvidos no 
Hospital Santa Isabel, mediante as condições estabelecidas neste edital 

2. DAS VAGAS POR PROGRAMA DE RESIDÊNCIA: 

Preenchimento de 02 (duas) vagas para o primeiro ano de Residência Médica em Cirurgia do 
ombro e cotovelo no Hospital Santa Isabel e unidades hospitalares vinculadas, imediatamente 
ofertadas, ressaltando que não há nenhuma vaga bloqueada. Para comprovação do pré-requisito 
o candidato deve possuir diploma de curso de graduação em Medicina, emitido por Instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil -MEC e ter sido aprovado na 
prova para título de especialista em ortopedia e traumatologia concedido pela SBOT. O programa 
de Residência Médica em Cirurgia do ombro e cotovelo terá duração de 01 (hum) ano. 

3. PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES: 

A inscrição para o processo seletivo para o programa de Residência Médica será efetuada no 
período de 15 de dezembro de 2021 a 21 de janeiro de 2022, somente de segunda-feira a sexta-
feira, das 08 às 16 horas, no Serviço de ortopedia e traumatologia da Santa casa de Misericórdia 
da Bahia-Hospital Santa Isabel, situado na Praça Almeida Couto, nº 500, Bairro de Nazaré, Salvador 
, Bahia ou através do e-mail contato@ortopediahsi.com.br . Qualquer informação a respeito 
deste processo de seleção poderá ser obtida por meio do telefone (71)2203-8069. Além dos 
requisitos e documentos relacionados no item 4, o candidato deverá enviar o Formulário de pré-
inscrição do processo seletivo ao programa de residência médica, devidamente preenchido e 
assinado, que está disponível no Anexo 1. 

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:  

Ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no país, graduado em Faculdade ou Escola de 
Medicina no Brasil reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil - MEC. Apresentar carteira 
do Conselho Regional de Medicina ou Diploma de graduação em Medicina, expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil - MEC e 
certificado de conclusão ou declaração da Instituição que comprove a conclusão de Residência 
Médica em Ortopedia e Traumatologia ou 3º ano de residência médica em curso, os quais não 
poderão ultrapassar 28 de fevereiro de 2022 (original e cópia). Carteira de identidade (original e 
cópia). 

mailto:contato@ortopediahsi.com.br


5. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 

Primeira Fase prova escrita - Para todos os candidatos, serão formuladas 50 questões de múltipla 
escolha, divididas nas seguintes áreas: Ortopedia e Traumatologia com foco em Ombro e cotovelo 
valendo 50 (cinquenta) pontos. A prova tem caráter eliminatório e classificatório, exigindo um 
mínimo de 25 (vinte e cinco) pontos. Os candidatos não eliminados (aqueles que obtiverem 25 ou 
mais pontos na prova escrita) serão submetidos à etapa seguinte, correspondente à prova oral. 

Segunda Fase prova oral - Será formulada 01 (uma) questão nas áreas citadas acima, valendo 40 
(quarenta) pontos, entrevista para avaliação curricular, valendo 10 (dez) pontos. Total de pontos 
da segunda fase: 50 (cinquenta) pontos.  

6. RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO: 

Serão considerados para efeito de aprovação, os primeiros classificados com o grau obtido, em 
ordem decrescente, do maior para o menor grau. 

7 -LOCAL, HORÁRIO E REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

As provas previstas neste edital serão realizadas na sala de treinamento no Serviço de ortopedia e 
traumatologia da Santa Casa de Misericórdia da Bahia-Hospital Santa Isabel, situado na Praça 
Almeida Couto, nº 500, Bairro de Nazaré, Salvador, Bahia. 

 A prova escrita, oral e entrevista serão realizadas no dia 26 de janeiro de 2022, Na sala de 
treinamento II. Os candidatos deverão chegar às 13:30 horas e se dirigir ao serviço e ortopedia, a 
prova escrita terá início às 14:00 horas e a duração será de 02 (duas) horas, em seguida será 
realizada a prova oral, e por fim, a entrevista. 

9. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 

Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final, obedecendo-se 
ao número de vagas disponíveis por programa para o presente processo seletivo. 

10. REQUISITOS PARA MATRÍCULA: 

Os candidatos aprovados nas provas de seleção (escrita e oral) deverão apresentar os documentos 
originais e suas correspondentes cópias, devidamente autenticadas por tabelião de notas, 
conforme relação abaixo. Não será aceita matrícula, em hipótese alguma, na falta de qualquer um 
dos documentos mencionados nos itens abaixo: 

a) Certidão de casamento ou nascimento (original e cópia); 

b) Certificado de reservista (original e cópia) para os candidatos do sexo masculino; 

c) Carteira do CRM (original e cópia); 

d) Comprovante do pagamento da anuidade do ano em exercício do CRM (original e cópia); 



e) Carteira de identidade (original e cópia) – ver item  

f) Título de eleitor (original e cópia); 

g) Cadastro de pessoas físicas - CPF (original e cópia); 

h) Duas fotos 3x4, iguais, recentes e de frente; 

i) Diploma ou declaração de término da graduação em medicina, emitida pelo estabelecimento de 

ensino (original e cópia); 

j) Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia, emitida pelo estabelecimento de 

ensino (original e cópia) + comprovante de obtenção do TEOT;  

 

 

 


