
 

 

ERRATA AO EDITAL N.º 084/2022 

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO NOS PROGRAMAS DE 
RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O ANO DE 2023 

 

   
 

Com o presente edital, o Centro Universitário São Camilo – SP, através de sua Comissão de Residência 

Médica (COREME) torna público a presente errata ao Edital 084/2022, publicado em 20 de 

setembro de 2022, que dispõe sobre o processo de seleção para os Programas de Residência 

Médica para o ano de 2023, servindo a presente para correção do número de questões da 

avaliação referente ao ingresso de pré-requisito e área de atuação. 

 

Onde se lê:   

7.3 ESPECIALIDADES COM EXIGÊNCIA DE PRÉ-REQUISITO E ÁREA DE ATUAÇÃO:  Prova objetiva com 60 

questões (VALOR TOTAL: 100; PESO: 50), composta por:  

a) Sessenta questões objetivas baseadas em situações clínicas, com dados de contexto de saúde/vida 

do paciente, voltadas à exploração da integração das dimensões biológicas, psicológicas e sociais, e à 

exploração da integração básico/clínico e raciocínio clínico, podendo abordar o diagnóstico, 

investigação diagnóstica, plano terapêutico e de cuidados para pacientes/comunidades, sendo 50 

(cinquenta) questões na área relacionada ao programa de pré-requisito, sendo: Clínica Médica, 

Cirurgia Geral, Anestesiologia ou Ginecologia e Obstetrícia. 

b) As questões serão sob forma de teste de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas de 

respostas, sendo correta apenas uma delas. 

 

Leia-se:  

7.3 ESPECIALIDADES COM EXIGÊNCIA DE PRÉ-REQUISITO E ÁREA DE ATUAÇÃO:  Prova objetiva com 50 

questões (VALOR TOTAL: 100; PESO: 50), composta por:  

a)  Cinquenta questões objetivas baseadas em situações clínicas, com dados de contexto de 

saúde/vida do paciente, voltadas à exploração da integração das dimensões biológicas, 

psicológicas e sociais, e à exploração da integração básico/clínico e raciocínio clínico, podendo 

abordar o diagnóstico, investigação diagnóstica, plano terapêutico e de cuidados para 

pacientes/comunidades, sendo 50 (cinquenta) questões na área relacionada ao programa de pré-

requisito, sendo: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Anestesiologia ou Ginecologia e Obstetrícia. 

b) As questões serão sob forma de teste de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas de 

respostas, sendo correta apenas uma delas. 

 

Os demais itens e subitens publicados anteriormente no Edital 084/2022 continuam inalterados. 

 

São Paulo, 13 de outubro de 2022. 

 

 

Prof. Me. João Batista Gomes de Lima 

                                                                      Reitor do Centro Universitário São Camilo 

 




