COMPELEMENTAÇÃO ESPECIALIZADA – SENSU LATO - FELLOW
A — CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 2019
FASE

PROCEDIMENTOS

PERÍODO

INSCRIÇÕES

Online (preenchimento da ficha
e anexação dos comprovantes
do pré - requisito)

01/11 a 01/12/2018

Pagamento da taxa de inscrição

Até 05/12/2018

Conferência dos comprovantes
e confirmação da inscrição
(online)

Até 10/12/2018

Divulgação das inscrições
homologadas
SELEÇÃO

De acordo com o Departamento

12/12/2018
Em data(s) a serem
definida(s) pelo
Departamento, entre os
dias 17/12/2018
e 08/02/2019.

Enviar a CCEx (arquivo digital)
DIVULGAÇÃO

1) Lista dos candidatos
aprovados na seleção.

Até 12/02/2019

2) Lista de espera.

MATRÍCULAS

Divulgação LISTA FINAL dos
candidatos aprovados

14/02/2019

Pagamento da taxa de
matrícula.

14 a 18/02/2019

Efetivação da matrícula dos
aprovados

19 a 22/02/2019

CARNAVAL DE 01/03 A 06/03/2019
INÍCIO DOS
PROGRAMAS
LISTA DE
ESPERA

INÍCIO DOS PROGRAMAS

07/03/2019

Convocação de candidatos da
Lista de Espera, em razão de
desistências, pelo
Departamento, e envio a CCEx

Até 05/04/2019

B - ORIENTAÇÕES:
1. Para a inscrição, o interessado devera acessar o link
disponibilizado no Portal FMUSP: http://www.fm.usp.br/ccex e:
a)
Preencher a Ficha de inscrição online;
b) Anexar no Sistema copia dos seguintes
documentos CRM (Brasil);
Copia do diploma e declaração de conclusão de Residência
Médica na
area pretendida (reconhecida pela CNRM) ou
certificado de estagio equivalente quando permitido pelo
departamento/area;
Uma (1) fotografia 3x4 com fundo neutro recente.
2. Após inscrição, o sistema enviará o boleto para pagamento da taxa
de inscrição.
3. As Secretarias dos PCE (dos Departamentos e/ou das Disciplinas)
terão acesso ao sistema, para acompanhamento das inscrições,
verificação dos documentos dos candidatos e validação das
inscrições.
4. Após a seIeção realizada na area, o Departamento
deverá
encaminhar
a CCEx a lista dos aprovados para matricula,
juntamente com lista de espera.

C – VALORES DE INSCRIÇÃO E MATRICULA (SEMESTRAL) 2019:
Taxas de inscrição e matrícula válidas para 2019:
Área Médica
•
•

Inscrição processo seleltivo
Matrícula e rematricula semestral

= R$ 500,00
= R$ 300,00

Outras Áreas da Saúde (Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional)
•
•

Inscrição processo seletivo
Matrícula e rematricula semestral

= R$ 250,00
= R$ 150,00

D – Modalidades
Poderá haver oferecimento de programas nas modalidades:
A -100% presencial de 20 a 40h semanais
B - 50% conectado mais 15 a 30h semanais presenciais

