Hospital Paulista de Otorrinolaringologia
Edital de Convocação para a prova de Especialização em ORL
O Hospital Paulista de ORL no uso de suas atribuições regulamentares e de acordo com o que
dispõe a ABORL-CCF (Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial)
faz saber que as inscrições para o Programa de Especialização Médica em Otorrinolaringologia
2018 estarão abertas no período de 17/12/2017 à 09/02/2018 e o Programa oferece 03
(três vagas) para especialização em ORL com duração de 03 (três) anos.
I – Das Inscrições:
1.1 As inscrições poderão ser efetuadas no Hospital Paulista de Otorrinolaringologia à Rua Dr.
Diogo de Faria, 780, Vila Clementino-CEP 04037-002 - São Paulo-SP das 8h às 16h (Grasiele administração).
1.2 As inscrições poderão ser efetuadas pelo correio. O candidato deverá encaminhar os
documentos exigidos no item 3.1 pelo serviço de SEDEX, com Aviso de Recebimento (A.R.),
da postagem constante no carimbo aposto ao SEDEX. Em
inscrições com data de postagem posterior a 09/02/2018.
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V – Da Classificação e Matrícula
5.1 A listagem dos candidatos para a segunda fase será feita por ordem alfabética e não
haverá listagem de classificação para os demais candidatos.
5.2 A classificação final será a resultante da soma da nota das três fases.
5.3 Os Candidatos aprovados para segunda e terceira fases deverão entregar Curriculum
Vitae no Hospital Paulista de ORL (Grasiele-administração) até o dia 21 de fevereiro de
2018 até às 13h com documentos comprobatórios, incluindo Histórico Escolar do Curso
Médico.

VI - Divulgação dos Resultados
6.1 O resultado da prova escrita será divulgado no dia 20 de fevereiro de 2018, no
Hospital Paulista de ORL, nos seguintes horários: das 08h às 13h e das 15h às 16h30. Entrar
em contato com a Grasiele que possui a listagem dos candidatos habilitados e convocados para
entrevista/análise do currículo.
6.2 A classificação final com a listagem dos candidatos habilitados será divulgada no dia 23 de
fevereiro de 2018 a partir das 14h30 com a Grasiele.
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VIII – Do Programa de Residência
8.1 O Programa de Estágio em ORL do Hospital Paulista possui carga horária de 60 horas
semanais e duração de 03 anos de acordo com o regimento da ABORL-CCF (Associação
Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial) dispõe de 3 (três)vagas para
residentes de primeiro ano, sendo reconhecido pela ABORL-CCF .
8.2 O Residente fará jus a uma bolsa determinada pela ABORL-CCF no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e tickets refeição no valor total de R$ 186,00 (cento e
oitenta e seis reais), em hipótese alguma o programa oferece moradia.
8.3 A matrícula implicará no compromisso de aceitação, por parte do candidato, às disposições
estabelecidas pelo Regimento interno da ABORL-CCF e estatuto do Programa.

IV – Das Disposições
9.1 Informações adicionais
ainda pelo telefone 011

