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Edital – Processo Seletivo 2021 

  Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia do Centro Médico de Campinas  

Vinculado a Sociedade Brasileira de Anetesiologia. 

 

TURMA 53 
 

O Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia do Centro Médico de Campinas (CET-CMC) 

torna público que o processo seletivo para a obtenção de vagas para especialização em 

Anestesiologia será realizado nos dias 07, 08 e 09 de dezembro de 2020.   

Nos itens abaixo, estão enumeradas todas as informações necessárias para a inscrição, participação 

e ingresso na especialização em Anestesiologia no CET-CMC. 

O período de especialização é de 3 anos. Portanto, o período pretendido pelo candidato aprovado 

terá início no dia 01 de março de 2021 e término em 28.02.2024. 

1. Das Datas e horário e local: 

O processo seletivo será realizado nos dias 07, 08 e 09 de dezembro/2020, com início no dia 07/12 a 

partir das 8h. Informações sobre as demais fases do processo seletivo estão listadas no item número 

4 deste edital. O processo seletivo será realizado na sede do Sescon, situado à Rua Walter Schmidt, 

175, Fazenda Santa Cândida, da cidade de Campinas-SP. 

2. Das vagas: 

Serão disponibilizadas 10 (dez) vagas de especialização em Anestesiologia regidas pelo Regimento 

Interno do CET-CMC, sob as orientações e obrigações determinadas pela Sociedade Brasileira de 

Anestesiologia (SBA), representada pela Comissão de Ensino e Treinamento (CET-SBA), subordinada 

ao Departamento Científico e Diretoria da SBA. 

3. Inscrições:  

As inscrições serão realizadas somente por via on-line no site do CET de Anestesiologia Centro 

Médico de Campinas, http://www.cetcmc.com.br. As inscrições poderão ser realizadas no período de 

01.09.2020 a 20.11.2020. Solicitações de inscrição para o processo seletivo fora do período 

mencionado neste edital serão formalmente recusadas.  No site do CET haverá um link para acessar 

a página para o preenchimento do formulário de inscrição, envio de documentos necessários, fotos 

3x4 digitalizada e o curriculum vitae. 

O candidato deverá preencher o formulário corretamente, anexar uma foto 3x4 digitalizada no 

formato solicitado pelo site (foto em formato JPEG ou PDF), anexar o curriculum vitae em formato 

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 é direcionado para a página de pagamento da 

inscrição. O valor da taxa de inscrição é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). O pagamento 
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poderá ser realizado por meio de transferência bancária ou do site PagSeguro por cartão de crédito 

ou boleto bancário. Os dados da conta bancária para transferência através de depósito identificado 

ou para o pagamento pelo PagSeguro estarão disponíveis no site  http://www.cetcmc.com.br.  

Após o envio dos documentos, do formulário de inscrição e o pagamento da taxa de inscrição, 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 ilegível, terá sua inscrição pendente até o envio dos documentos 

corretamente conforme solicitado neste edital. O CET-CMC não se responsabiliza por pagamentos 

que forem realizados fora do prazo de inscrição, bem como não aceitamos reclamações referentes as 

inscrições não pagas em virtude de problemas com agendamento do pagamento. Todo o processo 

será feito on-line, de modo que não é necessário entrar em contato para confirmar a inscrição.  

4. Do Processo seletivo 

O processo seletivo para o ingresso do candidato à especialização em Anestesiologia no CET-CMC 

será composto por duas fases. A primeira fase é composta por uma prova escrita e a segunda fase é 

composta por uma prova prático-oral seguida de entrevista e análise curricular. 

4.1: Primeira Fase - Prova escrita 

A prova escrita será composta por 40 questões de múltipla escolha com 5 alternativas, a ser 

realizada no dia 07 de dezembro de 2020 na sede do SESCON, as 8h30, situado à Rua Walter 

Schmidt, 175, Fazenda Santa Cândida, Campinas-SP, próximo da universidade PUCC Campinas.  

Na prova escrita, cada questão tem apenas uma alternativa correta. 

O candidato deverá chegar ao local da prova com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência 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.  

Os candidatos não poderão utilizar telefone celular, smatphone, tablets, relógios digitais ou qualquer 

outro dispositivo eletrônico durante a prova, de modo que, nenhuma consulta à esses aparelhos 

poderá ser feita enquanto o candidato estiver dentro da sala de avaliação. Os candidatos deverão 

portar apenas lápis, borracha e caneta preta ou azul e um documento de identificação com foto (RG 

ou CNH) durante o período de realização da prova. Ao entrar na sala de aplicação da prova, cada 

canditado deverá guardar seus pertences em um saco plástico que lhe será entregue na entrada da 

sala de aplicação da prova escrita. 

A nota máxima a ser obtida é 10, de modo que cada resposta correta contará 0,25 ponto. Os pontos 

serão somados e a nota final é composta pela soma das respostas corretas. Será aprovado para a 

segunda fase, o número suficiente de candidatos que contemplem a relação de 3 (três) 

candidatos/vaga. Portanto, serão convocados para segunda fase 30 candidatos. Poderão ser 

convocados mais que 30 candidatos, caso haja empate da nota de corte.  

A prova escrita tem caráter eliminatório.  O gabarito da prova com as respostas corretas e respectiva 

nota de corte, serão divulgados posteriormente exclusivamente no site do CET (www.cetcmc.com.br).  
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O resultado da primeira fase será divulgado no site do CET-CMC.  

4.2: Segunda Fase – Prova Prático-oral, Entrevista e análise curricular. 

A segunda fase do processo seletivo será iniciada no dia 07 de dezembro de 2020 às 14h30.  

Os candidatos aprovados para a segunda fase deverão comparecer no Work Lounge Coworking, 

localizado no The Mall Villa Bella, situado à Rua Rute Ferraz de Angelis, 886, sala 33 – Lot. Res. Villa 

Bella, Campinas-SP, na data e horário agendado para cada candidato, respeitando a ordem da lista 

dos aprovados. As entrevistas serão realizadas nos dias 07 de dezembro de 2020 a partir das 14h30 

e nos dias 08 e 09 de dezembro de 2020 a partir das 8h00, todas com horário marcado e com o 

devido intervalo entre os candidatos para que não haja aglomeração e o distanciamento social seja 

respeitado. Aqueles candidatos que, se aprovados para a segunda fase do processo seletivo, 

desejarem fazer a entrevista no dia 07.12.2020 no período da tarde, deverão assinalar na área 

indicada na folha gabarito da prova escrita. 

A segunda fase do processo seletivo será composta por uma prova prático-oral. Nesse momento, o 

candidato poderá responder perguntas sobre quaisquer assuntos relacionados a área médica, 

incluindo conhecimentos teóricos, práticos, análise de exames, imagens e/ou gráficos. Durante a 

análise curricular, questionamentos poderão ser feitos baseados nas atividades descritas, proficiência 

em língua estrangeira, participação em eventos científicos, ligas universitárias, congressos e/ou 

publicações realizadas pelo candidato.  

5. Da Nota final 

A nota final será calculada pela somatória da nota da prova escrita (peso 50%) com a nota da 

segunda fase (peso 50%).  

6. Aprovação 

Serão aprovados os 10 primeiros candidatos colocados que obtiverem as maiores notas somadas das 

provas escrita e prático-oral (primeira e segunda fases). Os candidatos classificados entre a 11ª e a 

30ª colocação serão posicionados na lista de espera e serão chamados, pela ordem divulgada, caso 

haja desistência formal de candidatos chamados na primeira lista.  

A lista de aprovados e a lista de espera serão divulgadas exclusivamente no site do CET-CMC 

(www.cetcmc.com.br). 

7. Do Período de inscrição para o concurso  

As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 01 de setembro até o dia 20 de novembro de 2020. 

8. Da matrícula no CET-CMC 

As matrículas dos candidatos aprovados no processo seletivo 2021 deverão ser realizadas na 

Fundação Affonso Ferreira, localizada no Hospital Santa Sofia, na Avenida Andrade Neves, 611, 

Botafogo, com a secretária Silvana Garcia, segundo as informações listadas abaixo: 

Horário: 

Das 9h00 às 11h30 ou 13h00 às 17h00 

Datas: 10, 11 e 14.12.2020 
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Documentação necessária:  

           Foto 3x4 recente 

Cópia e original dos seguintes documentos:   

           Cartão ou Carteira do Conselho Regional de Medicina (CRM) do Estado de São Paulo. No caso 

de candidato formado em 2020 ou oriundo de outro estado, o candidato aprovado deverá apresentar 

o protocolo de inscrição do registro no CRM-SP (CREMESP) ou Cartão ou Carteira CRM do seu estado 

de origem; 

          Certidão de quitação do pagamento do CREMESP do ano vigente (2020); 

Diploma de graduação em Medicina ou atestado de conclusão do curso de Medicina; 

Documento oficial com foto (CNH ou RG). 

Não é necessário ter cópias autenticadas dos documentos. 

9. Do Início das atividades 

No ano de 2021, as atividades serão iniciadas no dia 01 de março de 2021.  

Todos os candidatos aprovados deverão comparecer ao Hospital Fundação Centro Médico de 

Campinas, as 7h00 do dia 01.03.2021 para o início das atividades. O não comparecimento, sem 

justificativa, significará desistência automática do candidato aprovado, com consequente liberação de 

vaga(s) aos candidatos seguintes componentes da lista de espera.  

O candidato chamado da lista de espera iniciará a sua especialização na data que for acordada entre 

o candidato e o Responsável pelo CET-CMC, devendo o candidato cumprir com os três anos (36 

meses) de especialização, a partir daquela data, de acordo com o regimento do Centro de Ensino e 

Treinamento da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. 

 

10. Referência bibliográfica 

10.1 As referências bibliográficas listadas neste edital servirão de base para a construção da prova 

escrita e dos questionamentos da prova prática-oral, porém há liberdade para que outras fontes 

possam ser utilizadas pela banca examinadora. 

Código de Ética Médica, Brasilia CFM, 2019 

Guyton e Hall. Tratado de Fisiologia Médica, 13 edição, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2017 

Cangiani LM et al. Tratado de Anestesiologia SAESP, 8 edição, Rio de Janeiro, Atheneu, 2017 

Miller RD. Miller’s Anesthesia, 8 edição, Filadelfia, Elsevier, 2015. 

Hemmings HC e Egan TD. Pharmacoloy ans Physiology for Anesthesia: Foudations ans Clinical 

Application, ElsevierPharmacology and Phisiology, 1˚ edição, Filadelfia, Elsevier, 2013. 

11. Do Término do concurso 

O concurso do processo seletivo do CET-CMC para o ingresso na especialização de Anestesiologia do 

CET-CMC Turma 53, com as respectivas chamadas de candidatos presentes na lista de espera 

classificados de 11º a 30ª posição, para ocupar vagas decorrentes de desistências de candidatos 

previamente selecionados, será encerrado no dia 01 de junho de 2021. 
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Toda documentação pertinente ao Processo Seletivo: inscrições, provas, controle de aplicação destas, 

correção, recusa de matrícula, serão eliminadas após a data final de encerramento do presente 

processo seletivo.  

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 Ensino e 

Treinamento. 

 

Campinas, 25 de agosto de 2020. 

 

 
 
 

Dr. Luis Henrique Cangiani 
TSA-SBA 

Responsável-CET-Centro Médico de Campinas 
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