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O A.C.Camargo Cancer Center (cuja razão social é Fundação Antônio Prudente), por meio de sua Escola 

de Cancerologia Celestino Bourroul e de sua Comissão de Residência Médica, RETIFICA o Edital do 

Processo Seletivo 2022 do Programa de Residência Médica em Cirurgia de Cabeça e Pescoço do 

A.C.Camargo Cancer Center, publicado em 17 de setembro de 2021 para constar o que segue: 

 

1) No Capítulo 5. DA INSCRIÇÃO NESTE PROCESSO SELETIVO,  Seção  IV – Condição especial 

para realização da prova objetiva de conhecimento (itens 5.34. a 5.39. deste Edital), fica 

incluído o item  5.40, conforme adiante: 

 

5.40 - O candidato que, por motivo religioso, não puder realizar a prova no dia 11/12/2021,                   

DEVERÁ, além de se inscrever pela internet, encaminhar à Fundação VUNESP, por meio de upload, 

estritamente no período de inscrições, declaração da entidade religiosa a que pertence, atestando a sua 

condição de membro. Ao candidato que tiver deferida a solicitação de que trata este item, fica garantido o 

direito de realizar as provas, desde que compareça ao local indicado pela VUNESP no dia e horário 

regulamentar de realização deste Processo. Neste caso, o candidato realizará a prova, após o pôr do sol, 

permanecendo até este momento isolado e incomunicável, em local apropriado. Para envio da 

documentação, o candidato deverá, acessar a Área do Candidato, selecionar o link “Envio de Documentos” 

e realizar o envio dos documentos por meio digital (upload). Os documentos selecionados para envio 

deverão ser digitalizados com tamanho de até 500 kB e em uma das seguintes extensões: “pdf” ou “png” ou 

“jpg” ou “jpeg”. Não serão avaliados os documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo 

corrompido. Não serão considerados os documentos enviados pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 

outras formas não especificadas neste Edital. 

 
2) No item 7.1 do Capítulo 7 – DA CLASSIFICAÇAO FINAL: 
 
 
Onde se lê: 

Fases Provas PESOS 

1ª  Fase Prova objetiva de conhecimento (0 a 10,00) Peso 6 

2ª Fase 

1ª etapa – Análise objetiva documental do curriculum (0 a 10,00) Peso 3 

2ª etapa  – Entrevista (0 a 10,00) Peso 1 

7.1. O candidato receberá 3 notas com pesos diferentes conforme disposto no quadro a seguir: 
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Leia-se: 

7.1. O candidato receberá 3 notas com pesos diferentes conforme disposto no quadro a seguir: 

Fases Provas PESOS 

1ª  Fase Prova objetiva de conhecimento (0 a 10,00) Peso 6 

2ª Fase 

1ª etapa – Prova teórico-prática (0 a 10,00) Peso 3 

2ª etapa – Análise objetiva documental do curriculum e Entrevista (0 

a 10,00) 

Peso 1 

 

7.2. A nota final corresponderá à média ponderada dos três itens conforme consta do item 7.1. deste Edital. 

A nota final de cada candidato corresponderá ao resultado da pontuação obtida em cada fase, conforme 

segue: [(Prova objetiva de conhecimento da 1ª fase X 6)+(Prova teórico-prática X 3)+(Análise objetiva 

documental e Entrevista X 1)] /10. 

Ficam ratificadas as demais informações constantes no Edital do Processo Seletivo do Programa de 

Residência Méica em Cirurgia de Cabeça e Pescoço do A.C.Camargo Cancer Center, publicado em 17 de 

setembro de 2021. 

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o 

presente Edital de Rerratificação. 

 

 

São Paulo, aos 21 de setembro de 2021. 

A.C.Camargo Cancer Center 


