
 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA ESTÁGIO MÉDICO – 2022 

VAGAS REMANESCENTES 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 

 O Grupo Santa Casa de Franca, representada pelo Departamento de Ensino e 

Pesquisa/COREME, no uso de suas atribuições, comunica a retificação da quantidade de vagas em 

Ortopedia e Traumatologia e o período de inscrições da Seleção Pública para Estágio Médico – 

2022.  

 

Onde se lê: 

•  A Seleção destina-se ao preenchimento de vagas para médicos estagiários, conforme o 

quadro a seguir: 

 

 

Leia-se: 

• A Seleção destina-se ao preenchimento de vagas para médicos estagiários, conforme o 

quadro a seguir: 

 

Onde se lê: 

• III – DAS INCRIÇÕES 

 

1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital; 

2. A inscrição deverá ser efetuada no período de 17/03/2022 à 25/03/2022 exclusivamente via 

e-mail, conforme descrito no item 5; 

3. O valor da taxa a ser cobrada será R$250,00. 

4. Os depósitos deverão ser realizados até o dia 25/03/2022 através de transferência bancária 

(TED) ou em dinheiro na seguinte conta:  

Banco: Sicoob (cód 756) 

Agência: 4321 

Conta Corrente: 347-6 

Favorecido: Fundação Santa Casa  

CNPJ: 47.969.134/0001-89 

 

Ao efetivar o depósito, colocar o nome do próprio candidato. 

  

Leia-se: 

• III – DAS INCRIÇÕES 

1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital; 

2. A inscrição deverá ser efetuada no período de 17/03/2022 à 25/03/2022 até às 12h00, 

exclusivamente via e-mail, conforme descrito no item 5; 

PROGRAMA DURAÇÃO Nº DE VAGAS 

Obstetrícia e Ginecologia 03 anos  01 vaga 

Ortopedia e Traumatologia 03 anos 01 vaga  

PROGRAMA DURAÇÃO Nº DE VAGAS 

Obstetrícia e Ginecologia 03 anos  01 vaga 

Ortopedia e Traumatologia 03 anos 02 vagas  



 

3. O valor da taxa a ser cobrada será R$250,00. 

4. Os depósitos deverão ser realizados até as 12h00 do dia 25/03/2022 através de 

transferência bancária (TED) ou em dinheiro na seguinte conta:  

Banco: Sicoob (cód 756) 

Agência: 4321 

Conta Corrente: 347-6 

Favorecido: Fundação Santa Casa  

CNPJ: 47.969.134/0001-89 

 

Ao efetivar o depósito, colocar o nome do próprio candidato e enviar comprovante via 

e-mail. 

 

 

Franca, 24 de março de 2022. 

 

 

Departamento de Ensino e Pesquisa 

Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca 


