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CredenciadopelaSociedadeBrasileiradeAnestesiologia–SBA. 


TURMA54 


O Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia do Centro Médico de Campinas
(CET-CMC),constituintedodepartamentodeAnestesiologiadaClínicaCampinensedeAnestesiologia 
(CCA) e do Departamento de Anestesiologia do Hospital Fundação Centro Médico de Campinas,
torna público que o processo seletivo para a obtenção de vagas para residência médica em
Anestesiologiaserárealizadonosdias07,08e09dedezembrode2021.  
Nos itens abaixo, estão enumeradas todas as informações necessárias para a inscrição,
participaçãoeingressonaresidênciamédicaemAnestesiologianoCET-CMC. 
Operíododeresidênciamédicaéde3anos,conformeamatrizdecompetênciasestabelecida
pela SBA. Por designação da SBA o médico participante de um centro de ensino e treinamento
credenciado pela SBA é denominado de médico em especialização (ME). Portanto, o período
pretendido pelo candidato aprovado terá início no dia 01 de março de 2022 e término em
28.02.2025. 
1.DasDatasehorárioelocal:
Oprocessoseletivoserárealizadonosdias07,08e09dedezembro/2021,cominícionodia
07 de dezembro de 2021 a partir das 8h. Informações sobreasdemaisfasesdoprocessoseletivo
estãolistadasnoitemnúmero4desteedital.OprocessoseletivoserárealizadonasededoSescon,
situadoàRuaWalterSchmidt,175,FazendaSantaCândida,dacidadedeCampinas-SP. 
2.Dasvagas: 
Serão disponibilizadas 11 (onze) vagas deresidênciamédicaemAnestesiologiaregidaspelo
Regimento Interno do CET-CMC, sob as orientações e obrigações determinadas pela Sociedade
Brasileira de Anestesiologia (SBA), representada pela sua Comissão de Ensino e Treinamento
(CET-SBA),subordinadaaoDepartamentoCientíficoeDiretoriadaSBA. 
3.Inscrições: 
Asinscriçõesparaesseprocessoseletivoserãorealizadassomenteporviaon-line nositedo
CET de Anestesiologia Centro Médico de Campinas, no seguinte endereço: 
http://www.cetcmc.com.br. As inscrições poderão ser realizadas no período de 01.09.2021 a
21.11.2021. Solicitações de inscrição para o processo seletivo fora do período mencionado neste
editalserãoformalmenterecusadaseoprazodeinscriçãonãoseráprorrogado.NositedoCET-CMC
haverá um link dedicado e exclusivo para acessar a página do CET-CMC onde o formulário de
inscrição deverá ser preenchido, e serão inseridos os arquivos dos documentos necessários. Esses
documentossão1fotos3x4digitalizadarecenteeocurriculumvitae. 
Ocandidatodeverápreencheroformulárioon-line,anexarumafoto3x4recentedigitalizada
noformatosolicitadopelosite(fotoemformatoJPEGouPDF),anexarocurriculumvitaeemformato
PDF obrigatoriamente e submeter para inscrição juntamente com o formulário de inscrição
devidamente preenchido. O formulário de inscrição deve ser preenchido completamente. Após o
preenchimento e envio dos dados, o candidato será direcionado para a página de pagamento da
inscrição. O valor da taxa de inscrição édeR$600,00(seiscentosreais).Opagamentopoderáser
realizado por meio de transferência bancária ou através do site PagSeguro por cartão de crédito,
boletobancáriooupormeiodePIX-chave:CNPJ44.589.307/0001-45.Osdadosdacontabancária
para transferência através de depósito identificado ou para o pagamento pelo PagSeguro estarão
disponíveisnosite h
 ttp://www.cetcmc.com.br. 
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Apósoenviodosdocumentos,doformuláriodeinscriçãoeopagamentodataxadeinscrição,
o candidato receberá a confirmação da efetivação da sua inscrição por e-mail. O candidato que
apresentar documentação inválida, insuficiente ou com arquivos digitalizados em formato não
recomendado neste edital ou ilegíveis, terá sua inscrição pendente até o envio dos documentos
corretamente conforme solicitado neste edital. O CET-CMC não se responsabiliza por pagamentos
queforemrealizadosforadoprazodeinscrição,bemcomonãoaceitamosreclamaçõesreferentesas
inscrições não pagas em virtude de problemas com agendamentodopagamento.Todooprocesso
seráfeitoo
 n-line,demodoquenãoénecessárioentraremcontatoparaconfirmarainscrição. 
4.DoProcessoseletivo 
O processo seletivo para o ingresso docandidatoàresidênciamédicaemAnestesiologiano
CET-CMCserácompostoporduasfases.Naprimeirafaseserárealizadaprovaescritacompostapor
questões de múltipla escolha e a segunda fase é composta por umaprovaprático-oralseguidade
entrevista,análisecurriculareavaliaçãovocacional. 
4.1:PrimeiraFase-Provaescrita 
Aprovaescritaserácompostapor40questõesdemúltiplaescolhacom5alternativas,aser
realizada no dia 07 de dezembro de 2021 na sede do SESCON, às 8h30, situado à Rua Walter
Schmidt,175,FazendaSantaCândida,Campinas-SP,próximodauniversidadePUCCCampinas. 
Naprovaescrita,cadaquestãoteráapenasumaalternativacorreta. 
Ocandidatodeveráchegaraolocaldaprovacompelomenos1(uma)horadeantecedência
e só poderá entrar no local da prova quando for autorizado pela equipe que aplicará a prova. O
tempo para a realização da prova escrita é de 90 minutos. Não haverá prorrogação do tempo
determinadoparaarealizaçãodaprova. 
Os candidatos não poderão utilizar telefone celular, smatphone, tablets, relógiosdigitaisou
qualquer outro dispositivo eletrônico durante a prova, de modo que, nenhuma consulta a esses
aparelhos poderá serfeitaenquantoocandidatoestiverdentrodasaladeavaliação.Oscandidatos
deverãoportarapenaslápis,borrachaecanetapretaouazuleumdocumentodeidentificaçãocom
foto(RGouCNH)duranteoperíododerealizaçãodaprova.Aoentrarnasaladeaplicaçãodaprova,
cada candidato deverá guardar seus pertences em um saco plástico que lhe será entregue na
entradadasaladeaplicaçãodaprovaescrita. 
Anotamáximaaserobtidaé10,demodoquecadarespostacorretacontará0,25ponto.Os
pontosserãosomadoseanotafinalserácompostapelasomadasrespostascorretas.Seráaprovado
para a segunda fase, o número suficiente de candidatos que contemplem a relação de 3 (três)
candidatos/vaga. Portanto, serão convocados para segunda fase aproximadamente 33 candidatos.
Poderãoserconvocadosmaisque33candidatos,casohajaempatedanotadecorte. 
A prova escrita tem caráter eliminatório, ou seja, aquele candidato que não obtiver nota
maior que a nota de corte estará eliminado do processo seletivo. O gabarito da prova com as
respostas corretas e respectiva nota de corte, serão divulgados posteriormente exclusivamente no
site doCET(w
 ww.cetcmc.com.br)atéas12horasdodia06dedezembrode2021,juntamentecom
alistadoscandidatosaprovadosparaasegundafaseeaordemdecomparecimentoparaasdemais
estapasdoprocessoseletivo. 
4.2:SegundaFase–Avaliação/Entrevistavocacional,ProvaPrático-oral,Entrevista
eanálisecurricular. 
Asegundafasedoprocessoseletivoseráiniciadanodia07dedezembrode2021às14h30no
auditóriodoSESCON(mesmolocalondefoirealizadaaprovaescrita).Nessemomentooscandidatos
aprovados para a segunda fase deverão se apresentar para realização da atividade dinâmica
vocacional em grupo sob a coordenação da equipe do processo seletivo e por profissionais
especializadosemprocessosseletivosparaáreamédicaehospitalar. 
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Nosdias08e09dedezembro,das08h00às18h00,noWorkLoungeCoworking,localizado
no The Mall Villa Bella, situado à Rua Rute Ferraz de Angelis, 886, sala 33 – Lot. Res.VillaBella,
Campinas-SP serão realizadas as entrevistas prático-oral e análise curricular para os candidatos
aprovados para a segunda fase do processo seletivo. As entrevistas serão com horário marcadoe
comodevidointervaloentreoscandidatosparaquenãohajaaglomeraçãoeodistanciamentosocial
seja respeitado.AsdatasehoráriosserãodivulgadosnositedoCET-CMC.Aordemdasentrevistas
seguiráaordemalfabéticadoscandidatosaprovadosparaasegundafase. 


Na entrevista e análise curricular, o candidato poderá responderperguntassobrequaisquer
assuntosrelacionadosaáreamédica,incluindoconhecimentosteóricos,práticos,análisedeexames,
imagens e/ou gráficos. Durante a análise curricular, questionamentos poderão ser feitos baseados
nasatividadesdescritas,proficiênciaemlínguaestrangeira,participaçãoemeventoscientíficos,ligas
universitárias, congressos e/ou publicaçõesrealizadaspelocandidatodesdeagraduaçãoatéadata
daentrevistaeavaliaçãooral. 


5.DaNotafinal 
Anotafinalserácalculadapelasomatóriadanotadaprovaescrita(peso50%)comanotada
segundafase(peso50%). 


6.Aprovação 
Serão aprovados os 11 primeiros candidatos colocados que obtiverem as maiores notas
somadas das provas escritaeprático-oral(primeiraesegundafases).Oscandidatosclassificadosa
partir da 11ª colocação serão posicionados na lista de espera e serão chamados, pela ordem
divulgada, caso haja desistência formal de candidatos chamados convocados como aprovados na
primeiralista. 


7.Divulgaçãodoresultadofinal 



Nodia13.12.2021,alistadeaprovadosealistadeesperaserãodivulgadasexclusivamente
nos itedoCET-CMC(w
 ww.cetcmc.com.br). 


8.DoPeríododeinscriçãoparaoconcurso 
Asinscriçõespoderãoserfeitasapartirdodia01desetembroatéodia21denovembrode
2021atravésdositedoCET-CMC(w
 ww.cetcmc.com.br). 


9.DamatrículanoCET-CMC 
Asmatrículasdoscandidatosaprovadosnoprocessoseletivo2022deverãoserrealizadasna
Fundação Affonso Ferreira, localizada no Hospital Santa Sofia, na Avenida Andrade Neves, 611,
Botafogo,comasecretáriaSilvanaGarcia,segundoasinformaçõeslistadasabaixo: 
Horário: 
Das9h00às11h30ou13h00às17h00 
Datas:10,11e12dejaneirode2022 
ParaamatrículanoCET-CMCocandidatodeveráapresentarosseguintesdocumentos: 
01(uma)foto3x4recente 
01(uma)Cópiaeoriginaldosseguintesdocumentos:CartãoouCarteiradoConselhoRegional
deMedicina(CRM)doEstadodeSãoPaulo.Nocasodecandidatoformadoem2021ouoriundode
outro estado, o candidato aprovado deverá apresentar o protocolo de inscrição do registro no
CRM-SP (CREMESP) ou Cartão ouCarteiraCRMdoseuestadodeorigem, Certidãodequitaçãodo
pagamentodoCREMESPdoanovigente(2021),DiplomadegraduaçãoemMedicinaouatestadode
conclusãodocursodeMedicina,Documentooficialcomfoto(CNHouRG). 
Nãoénecessáriotercópiasautenticadasdosdocumentos. 
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10.DoIníciodasatividades 
Aos candidatos aprovados no processo seletivo e devidamente matriculados no CET-CMC,
informa-sequeasatividadesserãoiniciadasnodia01demarçode2022. 
TodososcandidatosaprovadosdeverãocompareceraoHospitalFundaçãoCentroMédicode
Campinas, às 7h00 do dia 01.03.2022 para o início das atividades. O não comparecimento, sem
justificativa,significarádesistênciaautomáticadocandidatoaprovado,comconsequenteliberaçãode
vaga(s)aoscandidatosseguintescomponentesdalistadeespera. 
O candidato chamado da lista de espera iniciará a sua especialização na data que for
acordada entre o candidato e o ResponsávelpeloCET-CMC,devendoocandidatocumprircomos
trêsanos(36meses)deespecialização,apartirdaqueladata,deacordocomoregimentodoCentro
deEnsinoeTreinamentodaSociedadeBrasileiradeAnestesiologia. 

11.Referênciabibliográfica,títulosetemas 
11.1Asreferênciasbibliográficaslistadasnesteeditalservirãodebaseparaaconstruçãoda
prova escrita e dos questionamentos da prova prática-oral, porém há liberdade para que outras
fontespossamserutilizadaspelabancaexaminadora. 
CódigodeÉticaMédica,BrasíliaCFM,2019 
GuytoneHall.TratadodeFisiologiaMédica,13edição,RiodeJaneiro,GuanabaraKoogan,2017 
CangianiLMetal.TratadodeAnestesiologiaSAESP,8edição,RiodeJaneiro,Atheneu,2017 
MillerRD.Miller’sAnesthesia,8edição,Filadélfia,Elsevier,2015. 
Hemmings HC e Egan TD. Pharmacology and Physiology for Anesthesia: Foudations and Clinical
Application,ElsevierPharmacologyandPhisiology,1˚edição,Filadelfia,Elsevier,2013. 
Os assuntos, títulos e temas que serão abordados nas provas escrita eoraldesteprocesso
seletivo serão divididos em 6 grupos: anatomia e fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, saúde
coletivaebioética,emergênciasclínicaseconceitosbásicosdeanestesiologia. 
12.DoTérminodoconcurso 
O concurso do processo seletivo do CET-CMC para o ingresso na especialização de
AnestesiologiadoCET-CMCTurma54,comasrespectivaschamadasdecandidatospresentesnalista
de espera classificados a partir da 12a posição, para ocupar vagas decorrentes de desistências de
candidatospreviamenteselecionados,seráencerradoimpreterivelmentenodia01dejunhode2022. 
TodadocumentaçãopertinenteaoProcessoSeletivo:inscrições,provas,controledeaplicação
destas, correção, recusa de matrícula, serão eliminadas após a data final de encerramento do
presenteprocessoseletivo. 
Considerando que informações referentes ao processo seletivo de médicos para a
especialização em Anestesiologia estão de acordo com as normas regimentais do CET-CMC e de
acordo com o regimento e regulamento da Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade
Brasileira de Anestesiologia, divulgo este edital na qualidade de responsável por este Centro de
EnsinoeTreinamento. 
Campinas,01desetembrode2021. 






Dr.LuisHenriqueCangiani 
TSA-SBA 
Responsável-CET-CentroMédicodeCampinas.
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