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Edital de Divulgação das Inscrições dos (as) Candidatos (as) 
Processo Seletivo n.º 001/2016 para ingresso em 2016 no Programa de 

Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade  
 

O Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO-SP, em exercício e o 
Coordenador da COREME, usando das atribuições legais dos mesmos, com a supervisão da Comissão 
do Processo Seletivo nº 01/2016, especialmente nomeada pela Portaria FMSRC nº. 3.073, de 22 de 
Fevereiro de 2016, torna público o que segue. 
 
1 – Foram recebidas eletronicamente as fichas de inscrições dos candidatos, abaixo relacionados: 
 
Nº da Inscrição Nome do (a) candidato (a) CRM 
001-16 Demian Ricardo Scialla Ordones 109.274 
002-16 Marlon Miguel Cedeno Paiz RMS 03501135 
003-16 Carolina Faria de Souza 5576 
004-16 Carolina Moreno Cossi 7482 
 
2 - O (a) candidato (a) deverá se atentar às determinações do Edital do Processo Seletivo nº 01/2016 
para ingresso em 2016 no Programa de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade e, 
em especial, à convocação para a Prova Objetiva que será realizada no dia 13/03/2016 e será objeto 
de EDITAL especifico que será oportunamente publicado. 
 
3- A inscrição deferida para a participação no Processo Seletivo não isenta o candidato da 
apresentação de todos os documentos estabelecidos no EDITAL se o mesmo for eventualmente 
aprovado. O DEFERIMENTO da inscrição apenas assegura a participação na prova objetiva e na 
possibilidade do (a) candidato (a) entregar o "curriculum vitae" e os títulos que por ventura tiver. 
 
4 – Como não houve qualquer indeferimento de inscrição para o (a) candidato (a) prestar a prova 
objetiva e entregar os documentos, ficam todas as inscrições acima mencionadas DEFERIDAS para 
participação no Processo Seletivo n.º 001/2016 para ingresso em 2016 no Programa de Residência 
Médica em Medicina da Família e Comunidade da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro.  
 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 
Edital; que fica à disposição dos interessados no local das inscrições, bem como afixado nos locais de 
praxe da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO. Fica ainda disponível pela 
Internet no endereço www.saude-rioclaro.org.br 

 
Rio Claro, 07 de março de 2016 

 
 

DR. RENATO BENEDITO DE OLIVEIRA 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro 

Secretario Municipal de Saúde – em exercício 
 

 
DR. GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHOS 

Coordenador da Comissão de Residência Médica - COREME 


