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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA O 

 “1º CURSO DE VIDEO-LAPAROSCOPIA DA VIA BILIAR”- MÓDULO I-  DO 

HOSPITAL REGIONAL DE COTIA | SECONCI OSS 

SÃO PAULO - SP 

 

O Instituto de Ensino e Pesquisa Armênio Crestana - IEPAC | SECONCI-SP torna pública a 

abertura das inscrições para o “1º CURSO DE VIDEO-LAPAROSCOPIA DA VIA BILIAR”- 

MÓDULO I, oferecido pelo HOSPITAL REGIONAL DE COTIA- SECONCI OSS. 

I. OBJETIVO DO CURSO: Capacitar médicos cirurgiões e residentes em técnicas 

laparoscópicas de via biliar. 

II. VAGAS: 24 vagas. 

III. PÚBLICO ALVO: médicos-cirurgiões e residentes de cirurgia geral do 2º ano.  

IV. CARGA HORÁRIA TOTAL: 16 horas. 

V. DATA DO CURSO: 11 e 12 de novembro de 2017  das 8h as 18h. 

VI. Local: Hospital Regional de Cotia – Núcleo de Ensino e Pesquisa 

Endereço: Avenida Doutor Oadir Pacheco Pedroso,171 

Cotia- SP 

Telefone: 11-41489070 R:1054 

VII. INSCRIÇÃO: Os interessados deverão fazer sua inscrição pelo site (www.seconci-sp.org.br) 

e enviar o comprovante de pagamento juntamente com a declaração no email: iepac@seconci-

sp.gov.br no período de 09 de outubro de 2017 a 09 de novembro de 2017. 

VIII. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 

(a) Preenchimento do formulário de inscrição, que estará à disposição dos candidatos no site do 

SECONCI-SP sendo que o preenchimento correto é de total responsabilidade dos interessados. 

O formulário devidamente preenchido e assinado deve ser anexado aos demais documentos 

abaixo citados. 

(b) Comprovante de pagamento, o pagamento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), deverá 

ser feito por meio de depósito bancário na seguinte conta: Banco 001 – Banco do Brasil, 

agência 3320-0 conta corrente 5457-7, creditado para SECONCI-SP, CNPJ61.687.356*0001-

30.O comprovante do depósito deverá ser identificado com o nome do candidato, digitalizado e 

enviado, juntamente com os documentos abaixo e a ficha de inscrição, ao IEPAC pelo e-mail 

iepac@seconci-sp.org.br. Para maiores informações: (11) 3664-5900. 
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(c) Cópia do CRM 

(d) Comprovante de residência médica em cirurgia geral ou declaração que cursa o 2º 

(segundo) ano da residência em cirurgia geral. 

 (e) Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de devolução da importância paga, em 

hipótese alguma. 

(f) Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o 

motivo alegado. 

(g) Candidatos com curso no exterior deverão apresentar diploma revalidado por Universidade 

Pública, na forma da lei e, se estrangeiro, deverá apresentar também visto permanente e 

proficiência da língua portuguesa, comprovada por instituição oficial, de acordo com as 

Resoluções CFM nº1.615/2001, nº1.620/2001, nº1.630/2001 e CFM nº1.669/2003.  

 

XI. SELEÇÃO 

1.  O preenchimento das vagas dar-se-à por ordem de inscrição. 

 

XII. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. A inscrição importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das 

condições, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes. 

2. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificados 

posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do inscrito, com todas 

assuas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 

3. Os inscritos no “1º Curso de Vídeo-Laparoscopia da Via Biliar- módulo I- do Hospital 

Regional de Cotia”, pagarão R$ 500,00 (quinhentos reais) em parcela única ao IEPAC | 

SECONCI-SP. 

4. O referido curso terá a duração de 16 (dezesseis) horas, conforme cronograma a ser 

divulgado. 

5. Os residentes do segundo ano da residência médica em cirurgia geral dos Hospitais 

administrados pelo SECONCI-SP estarão isentos do pagamento da inscrição.  

6. Os itens do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 

não consumado evento, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

7. Os casos omissos serão apreciados e julgados pela Comissão de Ensino do Instituto de 

Ensino Pesquisa Armênio Crestana – IEPAC | SECONCI-SP. 

 

 


