
 
 

ADENDO AO EDITAL N.º059/2015 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA  

1º SEMESTRE DE 2016 

 

 

Profa. Dra. Margareth Zabeu Pedroso, Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário São 

Camilo, no uso de suas atribuições, torna público que o seguinte Adendo ao Edital 059/2015, 

publicado em 27 de novembro de 2015 que trata da alteração do período de inscrição 

referente ao Processo de Seleção para transferência do curso de Graduação em Medicina – 1. 

Semestre de 2016, conforme segue: 

 

ONDE SE LÊ: 

1. DA INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser protocoladas na Central de Atendimento do Campus Ipiranga ou 

Pompéia, no período de 30 de novembro de 2015 a 06 de janeiro de 2016. Poderão inscrever-

se candidatos matriculados em Cursos de Graduação em Medicina, autorizados ou 

reconhecidos pelo MEC, bem como aqueles autorizados pelo Poder Público/Conselho Estadual 

de Educação, mediante protocolo dos documentos abaixo. 

 
LEIA-SE: 

1. DA INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser protocoladas na Central de Atendimento do Campus Ipiranga ou 

Pompéia, no período de 30 de novembro de 2015 a 11 de janeiro de 2016. Poderão 

inscrever-se candidatos matriculados em Cursos de Graduação em Medicina, autorizados ou 

reconhecidos pelo MEC, bem como aqueles autorizados pelo Poder Público/Conselho Estadual 

de Educação, mediante protocolo dos documentos abaixo. 

 
Os demais itens e subitens publicados no edital 059/2015 permanecem inalterados. 

 
 

São Paulo, 05 de janeiro de 2015. 
 
 
 

Profa. Dra. Margareth Zabeu Pedroso 
Pró-Reitora Acadêmica 
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EDITAL Nº059/2015 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA  

1º SEMESTRE DE 2016 

REPUBLICADO 

 

Mônica Gomes Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no 

uso de suas atribuições e por ordem da Profa. Dra. Margareth Zabeu Pedroso, 

Pró-Reitora Acadêmica–Campus Ipiranga, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0012-

45, situado na Avenida Nazaré nº 1501, Bairro Ipiranga, São Paulo, SP e 

Campus Pompéia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua 

Raul Pompéia nº 144, Bairro Pompéia, São Paulo, SP, mantido pela União 

Social Camiliana, torna público o presente EDITAL que regerá o Processo de 

Seleção para transferência para o Curso de Graduação em Medicina - 1º 

semestre de 2016 do Centro Universitário São Camilo-SP, conforme abaixo: 

 

1. DA INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser protocoladas na Central de Atendimento do Campus 

Ipiranga ou Pompéia, no período de 30 de novembro de 2015 a 06 de 

janeiro de 2016. Poderão inscrever-se candidatos matriculados em Cursos de 

Graduação em Medicina, autorizados ou reconhecidos pelo MEC, bem como 

aqueles autorizados pelo Poder Público/Conselho Estadual de Educação, 

mediante protocolo dos documentos abaixo. 

 

Deverão ser protocolados os seguintes documentos:  

I - Atestado de vínculo com a Instituição de origem; 

II - Histórico Escolar (original) do curso de origem, contendo a carga horária 

de cada componente curricular cursado ou em curso, estágio ou outras 

atividades curriculares, informações sobre a situação do ENADE, dados do 

processo seletivo e portaria de autorização ou reconhecimento do curso, 

constando o número e a data da publicação no DO ou DOU; Para os cursos que 

respondem ao Poder Público Municipal ou Estadual brasileiro, deve constar a 

autorização e/ou reconhecimento conforme órgão/documento equivalente. 

III - Programas de componentes curriculares cursados com aprovação, na 

instituição de origem. Na hipótese do candidato ter tido aproveitamento de 

estudos na Instituição de origem, deverá anexar programa de componentes 

curriculares da IES correspondente. 
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IV – Recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$150,00. O pagamento 

deverá ser feito por meio de boleto bancário na rede bancária ou na 

tesouraria da Instituição, de acordo com a disponibilidade do serviço no ato 

do atendimento. 

 

2. DAS VAGAS 

O processo seletivo pressupõe o preenchimento de sete vagas remanescentes 

no curso de Graduação em Medicina, sendo 01 (uma) vaga para o 3º 

semestre, 02 (duas) vagas para o 4º semestre, 02 (duas) vagas para o 7º 

semestre e 02 (duas) vagas para o 8º semestre, exclusivamente para o 

Primeiro Semestre letivo de 2016. 

Ao número de vagas oferecidas em cada semestre poderão ser acrescidas 

outras, se existirem até a data de publicação dos resultados da Terceira Fase.  

  

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O Processo de Seleção compor-se-á de três fases: 

 

3.1. PRIMEIRA FASE – Análise Documental e Curricular, de caráter 

eliminatória, a qual visa determinar: 

a) Se os documentos protocolados encontram-se de acordo com o previsto 

nesse edital; 

b) Se há compatibilidade do currículo do candidato com o do curso de 

Medicina do Centro Universitário São Camilo-SP; 

c) O período (semestre) ao qual o candidato será vinculado em caso de 

aprovação*; 

d) As disciplinas que o aluno deverá cursar em regime de adaptação em caso 

de aprovação e matrícula. 

*Será eliminado do Processo Seletivo o candidato com currículo incompatível 

à inserção no semestre em que há vagas disponíveis neste Edital. 

 

3.2 SEGUNDA FASE: Entrevista com a Coordenação de Curso, que objetiva 

efetuar esclarecimentos sobre o Curso de Medicina do Centro Universitário 

São Camilo, inserção do aluno no semestre e ciência do mesmo quanto à 

necessidade de cumprimento prioritário de disciplinas em regime de 

adaptação, consoante documento de análise da Primeira fase (currículo). Essa 

Fase do Processo Seletivo não apresenta caráter classificatório. 

 

3.3. TERCEIRA FASE: Avaliação Escrita, que objetiva a classificação dos 

candidatos, sendo que:  

a) A Avaliação será composta por 10 questões discursivas, com o mesmo nível 

de provas aplicadas para os alunos do curso de Medicina do Centro 
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Universitário São Camilo, versando sobre os conteúdos dos semestres 

anteriores àquele que o candidato concorre, de acordo com resultado da 1ª 

Fase;  

b) A prova será avaliada, sendo atribuída nota em escala de zero a dez 

pontos. Serão considerados na pontuação aspectos relativos ao/à: a) 

conteúdo; b) interpretação de textos, tabelas e gráficos; c) expressão em 

língua portuguesa. 

c) Será reprovado o candidato que obtiver nota menor que 5,0 (cinco) na 

Avaliação Escrita.  

 

4. DO RESULTADO 

 

4.1. DA PRIMEIRA FASE 

a) Os resultados da Primeira Fase serão publicados pela Secretaria Geral do 

Centro Universitário São Camilo, no campus Ipiranga e na Internet 

(www.saocamilo-sp.br), link secretaria Resultados, no dia 14 de janeiro de 

2016, a partir das 14h. 

b) Será indicado o semestre a que o candidato será inserido em caso de 

aprovação na Terceira Fase, sendo que esse apontamento define a prova que 

o mesmo deverá realizar nessa Fase; 

c) Os candidatos poderão apresentar recurso ao resultado da 1ª Fase, 

mediante manifestação escrita junto à Secretaria Geral de Graduação até o 

dia 15 de janeiro de 2016*.  

* O resultado dos recursos será divulgado no dia 18 de janeiro de 2016. 

 

4.2. DA SEGUNDA FASE 

c) Será agendada entrevista com a Coordenação do Curso de Medicina entre os 

dias 19 e 21 de janeiro de 2016, no campus Ipiranga, momento em que 

serão esclarecidas dúvidas pertinentes ao Curso, bem como deverá o 

candidato tomar ciência do resultado preliminar (1ª fase), incluindo as 

disciplinas a serem cursadas em regime de adaptação, sem o que NÃO poderá 

realizar o exame da 3ª Fase. 

 

4.3. DA TERCEIRA FASE 

a) a Prova da Terceira Fase será aplicada no dia 22 de janeiro de 2016, às 

14h, no Centro Universitário São Camilo-SP, campus Ipiranga e terá a duração 

de 2 horas; 

b) a Prova Escrita será avaliada em escore de zero a dez pontos e os 

candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 5,0 (cinco) serão 

classificados, em ordem decrescente de pontuação, por semestre; 

c) como critérios de desempate serão considerados, na ordem:  

http://www.saocamilo-sp.br/
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- o menor número de componentes curriculares com reprovação na 

Escola de origem; 

- o desempenho acadêmico apurado pela documentação (média das 

disciplinas cursadas);  

d) Os resultados da Terceira Fase serão publicados no dia 26 de janeiro de 

2016 (após às 16 hs), no campus Ipiranga e na Internet (www.saocamilo-

sp.br), no link secretaria – Resultados. 

e) Os candidatos poderão apresentar recurso ao resultado da 3ª Fase, 

mediante manifestação escrita junto à Secretaria Geral de Graduação até o 

dia 27 de janeiro de 2016*. 

* O resultado dos recursos será divulgado no dia 28 de janeiro de 2016. 

 

e) os candidatos classificados, dentro do número de vagas divulgadas pela 

Secretaria Geral, serão convocados para a matrícula, que deve ser realizada 

no período de 29 de janeiro e 02 de fevereiro de 2016. 

 

f) caso as vagas não sejam completadas até o dia 02 de fevereiro de 2016, 

uma 2ª chamada poderá ocorrer no dia 04 de fevereiro de 2016, cabendo ao 

convocado, em havendo interesse, matricular-se exclusivamente no dia 08 de 

fevereiro de 2016. 

 

5. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O EXAME DE SELEÇÃO 

 

Para todos os semestres com vagas disponíveis, a prova da 3ª fase será 

constituída por questões que envolvem interpretação de textos ou situações 

cotidianas, que avaliem habilidades e competências do candidato, além da 

expressão escrita. Serão requeridas noções de: 

 

- Anatomia Humana, Histologia Humana, Fisiologia Humana, Primeiros 

Socorros, Saúde Pública (Estratégia Saúde da Família) e Epidemiologia – (3º e 

4º semestre); 

 

- Clínica Médica, Medicina de Urgência e Saúde Pública (7º e 8º semestres) 
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São Paulo, 27 de novembro de 2015. 

 

 

 

Mônica Gomes-Abel 

Secretária Geral 
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