EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES ESTÁGIO/ ESPECIALIZAÇÃO 2020
Leia atentamente este edital

O AngioCorpore – Instituto de Medicina Cardiovascular/ Sociedade Portuguesa de Beneficência faz
saber que estão abertas as inscrições para a realização das Provas visando o preenchimento de
vagas para estágio/especialização para o ano de 2020, no período de 13/12/2019 à 29/01/2020.
Poderão inscrever-se Médicos Formados em todo o Território Nacional, por Faculdades Oficiais
e Reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), segundo a resolução nº 1832/08
O estágio/especialização é oferecido à Médicos, que aprimorando seus conhecimentos cumprem
pré-requisitos para torná-los aptos ao bom exercício profissional e se houve concordância da
respectiva Sociedade Médica, prestar exame para obtenção do Título de Especialista.
O início do estágio será 01/03/2020, sendo que o não comparecimento em 2 dias úteis em nossa
unidade situada na Avenida Bernardino de Campos, 47 após início do programa implicará na
desistência.
CURSOS E Nº DE VAGAS
I. DAS VAGAS
CÓD
1

ESPECIALIDADE
*Anestesiologia

Nº VAGAS
4

Reconhecido pela Soc. Bras. de Anestesiologia - SBA
*Programa de estágio aplicado pelo hospital Soc. Portuguesa de Beneficência em parceria com o AngioCorpore.

DA INSCRIÇÃO:
Para se inscrever o candidato deverá enviar a documentação da inscrição pelos Correios via Sedex
de 13/12/2019 à 29/01/2020, para o endereço abaixo:
AngioCorpore – Instituto de Medicina Cardiovascular – Ensino e Pesquisa.
Endereço: Rua Monsenhor de Paula Rodrigues, 200 – sala 18 - Vila Belmiro – Santos/SP.
CEP: 11075-350
Não serão aceitas inscrições que forem feitas após a essa data.
.
VALOR DA INSCRIÇÃO:
•

R$ 200,00 (duzentos reais), deverá ser depositado no Banco do Brasil:
Agência 3146-1, conta corrente: 1602-0. AngioCorpore - Instituto de Medicina
Cardiovascular CNPJ: 66.499.658/0001-06 durante o período de inscrição.

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
•
•

Ficha de inscrição preenchida e assinada (anexo ao final deste edital);
1 Cópia autenticada do Diploma de Graduação onde concluiu o curso de Medicina ou se
estiver concluindo o curso de Medicina, documento expedido pela instituição de ensino
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informando o período em que se encontra.
Caso candidato for estrangeiro:
• 1 Cópia autenticada do Diploma de Graduação em Medicina expedidos por Faculdades
Estrangeiras, tanto para o cidadão estrangeiro quanto para o brasileiro, somente serão
aceitos se revalidados por Universidade Pública, na forma da lei conforme Resolução CFM
1832/2008:
• Para o médico estrangeiro é exigida a cédula de estrangeiro - RNE e o Certificado de
Proficiência da Língua Portuguesa de acordo com as Resoluções do CFM nº 1831/2008 e
1842/2008: 01 (uma) cópia autenticada de cada documento.
Para os programas que exigem pré-requisito (s), o candidato deve enviar:
• 1 Cópia do Certificado de Residência Médica ou declaração de que está cursando o último
ano do programa ou;
• 1 Cópia do Certificado de Estágio ou declaração de que está cursando o último ano.
• 1 Cópia autenticada da cédula de estrangeiro - RNE
• 1 Cópias simples: CPF, RG, CRM,
• 1 Cópia do currículo completo (orientações ao final deste edital).
• 1 Cópia do comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição.

DA SELEÇÃO: PRIMEIRA FASE:
1.1. Prova objetiva: 13/02/2020 – 5ª feira das 09h00min às 12h00min (horário de Brasília);
ESTÁGIO EM ANESTESIOLOGIA.

Conteúdo: 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha de caráter eliminatório na área de
Clínica Médica e Anestesiologia.
O candidato deverá chegar ao local da prova com 30 minutos de antecedência, não sendo permitida
a entrada após as 9 horas. Local da realização da prova e entrevistas e outras informações consta
na tabela da página 4 deste edital, leia com atenção.
No dia da prova o candidato deverá se dirigir ao local portando Cédula de Identidade – RG/RNE
original ou outro documento original com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
O não comparecimento do candidato em uma das etapas de seleção acarretará em sua eliminação
sumária do Concurso.
O caderno de questões e o gabarito deverão ser obrigatoriamente devolvidos. É permitido ao
candidato anotar suas respostas somente na folha em branco entregue com a prova, para posterior
conferência do gabarito na internet.

RESULTADO PROVA OBJETIVA E GABARITO
1.1. O resultado da primeira fase e o gabarito das questões será divulgado no site dia 14/02/2020
à partir das 15 horas no site do AngioCorpore (www.angiocorpore.com.br).
1.2. Serão classificados para a segunda fase o candidato que obtiver a partir de 50% de acertos.
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Os candidatos que não alcançarem esse percentual serão desclassificados, não poderão ir para a
segunda fase, exceto se houver no geral acertos menores que o estipulado acima por todos os
candidatos, mas ficará a critério da coordenação decidir a porcentagem mínima.
DA SELEÇÃO: SEGUNDA FASE:
ANESTESIOLOGIA:
Data: 15/02/2020 a partir das 13 horas.
Esta fase é classificatória e consta de:
Entrevista: Peso 30 pontos (30 %),
Análise de Curricular: Peso 20 pontos (Peso 20%).
É de responsabilidade da equipe da especialidade a seleção dos candidatos aprovados a
ocuparem as vagas oferecidas, conforme consta no edital.
Os candidatos excedentes de cada área serão colocados em lista de espera classificatória por
nota, podendo ser chamados em caso de desistência.
Em caso de empate de notas após prova e entrevista, será utilizado como critério de desempate
a classificação por faixa etária em ordem decrescente.
DO RESULTADO FINAL
DATA: 20/02/2020 a partir das 16 horas (horário de Brasília) no site: www.angiocorpore.com.br
Não haverá revisão de nota.
Observação:
A coordenação apenas devolverá o valor da taxa de inscrição ao candidato se houver cancelamento
na oferta de alguma especialização por parte da instituição.
DO CRONOGRAMA MATRÍCULA
DATA: 21/02/2020
Endereço: Rua Monsenhor de Paula Rodrigues, 200 – sala 18 – AngioCorpore (Ensino e Pesquisa)
- Vila Belmiro – Santos/SP
Horário: 09h00min às 13h00min e das 15h00min às 17h00min.
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA:

•
•
•
•
•
•

2 Cópia autenticada do Diploma de Graduação onde concluiu o curso de Medicina ou se
estiver concluindo o curso de Medicina, documento expedido pela instituição de ensino
informando o período em que se encontra.
2 Cópias do Certificado de Residência Médica ou Estágio (se a especialidade exigir prérequisito) autenticada.
2 Cópias da Certidão Ético Profissional
2 Cópias da Certidão de Quitação do CREMESP
8 fotos 3x4
2 Cópias autenticadas da cédula de estrangeiro - RNE
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•
•
•
•
•
•
•
•

2 Cópias CPF, RG, CRM
2 Cópias Título de Eleitor
2 Cópias certificado de reservista.
2 Cópias da certidão de nascimento ou casamento
2 Cópias do comprovante de endereço atual.
Número de inscrição do NIT/PIS.
1 cópia da apólice de seguro contra acidentes pessoais
Currículo resumido

Os candidatos terão prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de matrícula, para apresentarem
cópia do CRM/SP a não apresentação no prazo estipulado acarretará na perda sumária da
matrícula.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO – 1ª E 2ª FASE

VAGAS

PRÉ
REQUISITO
PARA SE
INSCREVER

CÓD 1

1ª FASE

2ª FASE

ANESTESIOLOGIA– Duração de 3 anos -

Acesso Direto
(graduação
em Medicina)

Questões
de Entrevista e Análise
múltipla escolha em Curricular.
Clínica Médica e Fase Classificatória
Anestesiologia
Fase Eliminatória
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INFORMAÇÃO GERAL (Datas)

Reconhecido SBA

Inscrição: 13/12/2019 à 29/01/2020
Prova: 13/02/2020 das 09:00 horas as 12:00 horas
Local da prova: Av: Bernardino de Campos, 47 – Centro de
Estudos 1°andar, Vila Belmiro – Santos /SP – CEP: 11065910
Local da Entrevista: 15/02/2020 a partir das 13:00 horas
Av: Bernardino de Campos, 47 – Diretoria Clínica 1°andar,
Vila Belmiro – Santos /SP – CEP: 11065-910
Resultado Final: 20/02/2020 – a partir 16:00 horas.
www.angiocorpore.com.br
Matricula: 21/02/2020 na Rua Monsenhor de Paula
Rodrigues, 200 – sala 18 (Ambulatório) - Vila Belmiro –
Santos /SP das 09 horas as 13 horas e das 15 horas as 17
horas
Início do curso: 01/03/2020
Coordenadores: Dr. Sandro Dainez

SEGUE ABAIXO ALGUMAS BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS:A SUGERIDA PARA PROVA DE CLINICA MÉDICA
1. EMERGÊNCIAS MÉDICAS

EDITORA ATHENEU – AECIO GOIS

2. ATUALIZAÇÃO TERAPEUTICA 2014/2015

EDITORA ARTES MÉDICAS (CLINICA GERAL E EMERGÊNCIA MÉDICA

3. CURRENT THERAPY 2015

CECIL MEDICINA INTERNA GOLDMAN 24ª EDIÇÃO

4. CECIL MEDICINA INTERNA

GOLDMAN 24ª EDIÇÃO

5. MEDICINA INTERNA DO HARRISON

18ª EDIÇÃO ARTMED

ANEXO 1
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FICHA DE INSCRIÇÃO – PROGRAMA DE ESTÁGIO 2020
Nome completo:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Data de nascimento:
Telefone de contato:
E-mail:
Faculdade e ano da formatura:

Cidade:
UF:
CPF:

Assinatura:
Enviar com a ficha de inscrição os seguintes documentos:
• 1 Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
• 1 Cópia autenticada do Diploma de Graduação onde concluiu o curso de Medicina ou se estiver
concluindo o curso de Medicina, documento expedido pela instituição de ensino informando o período
em que se encontra.
observação: diplomas de graduação em Medicina expedidos por Faculdades Estrangeiras, tanto
para o cidadão estrangeiro quanto para o brasileiro, somente serão aceitos se revalidados por
Universidade Pública, na forma da lei conforme Resolução CFM 1832/2008:
• 1 Cópia do CRM,
• 1 Cópia simples do CPF,
• 1 Cópia simples do RG,
• 1 Cópia autenticada da cédula de estrangeiro - RNE
• 1 Cópia do Certificado de Proficiência da Língua Portuguesa (candidatos estrangeiros)
• 1 Cópia do currículo completo e;
Quando for pré-requisito do programa:
• 1 Cópia do Certificado de Residência Médica ou declaração de que está cursando o último ano do
programa ou;
• 1 Cópia do Certificado de Estágio ou declaração de que está cursando o último ano.

Marque sua opção de programa:
1. (

) Anestesiologia
INSCRIÇÃO Nº: 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprovante de Inscrição Estágio/ Especialização 2020
(não preencher, área exclusiva da secretaria)
Data do recebimento:________________
Inscrição n° 2020_____________
Assinatura:_______________
Observação: Trazer este comprovante no dia da prova.

ANEXO 2
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MODELO DE CURRÍCULO
(Informações que devem constar)

•

Nome:

•

Filiação:

•

Data e local de nascimento:

•

Sexo:

•

Nacionalidade:

•

Estado Civil:

•

Carteira de identidade:

•

CPF:

•

CRM:

•

Endereço:

•

E- mail:

•

Telefone para contato:

•

Habilidades – Pontos Positivos.

•

Educação Superior - Graduação.

•

Educação Superior – Residência médica e título de especialista.

•

Educação Superior – Pós-Graduação.

•

Participação em congressos, conferências, simpósios, jornadas e aulas.

•

Apresentação de trabalhos em congressos.

•

Artigos publicados.

•

Artigos encaminhados para publicação.

•

Idioma

•

Outros cursos na área médica.

•

Atividade profissional.
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