EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO MÉDICO EM
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA O ANO DE 2018 em conformidade com
as regras do CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia)

O serviço de Diagnóstico Médico por Imagem – Tomosantos – situado na Avenida Bernardino de
Campos, 47 – Vila Belmiro – Santos – SP (dentro do hospital Sociedade Portuguesa de
Beneficência) comunica, nos termos abaixo, as regras para seleção dos estagiários em radiologia
e diagnóstico por imagem. 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
Vagas
Duas (02) vagas em radiologia e diagnóstico por imagem.
Curso:
Duração de três anos, dividido por estágios.
O início do estágio iniciará em 01/03/2018
O treinamento é embasado nos requisitos mínimos do programa básico do curso de
aperfeiçoamento formação em radiologia e diagnóstico por imagem do CBR;
O treinamento prático oferecerá ensino supervisionado, com nível de complexidade progressivo,
dentro das modalidades: radiologia geral e contrastada, ultrassonografia geral e com Doppler,
noções de procedimentos intervencionistas em radiologia, mamografia, desintometria óssea,
tomografia computadorizada e ressonância magnética;
As avaliações serão práticas e teóricas e ocorrerão trimestralmente, além da realização das
avaliações anuais do CBR;
Além das atividades prática, serão também realizadas atividades teóricas como segue no
cronograma de aulas abaixo:
Dia da Semana
Segunda-Feira
Terça-Feira

Inicio
12 horas
12 horas

Fim
14 horas
14 horas

Duração
2 horas
2 horas

Quarta-feira

12 horas

13 horas

1horas

Quinta-Feira

12 horas

14 horas

2 horas

Sexta -Feira

12 horas

13 horas

1 horas

Atividade
Discussão de Casos
Aulas Teóricas/ Sessões anátomosclínicas e clínico radiológica.
Curso
obrigatório:
Física
Médica,
Proteção Radiológica e Reanimação
Cardio-Respiratória
Aulas Teóricas/ Sessões anátomosclínicas e clínico radiológica.
Curso
obrigatório:
Física
Médica,
Proteção Radiológica e Reanimação
Cardio-Respiratória

Observação: Eventualmente para melhor adaptarem-se às necessidades do serviço e à disponibilidade dos
preceptores, pode haver alterações nos horários das aulas acima descritas.

Após a conclusão do estágio, os candidatos receberão seu certificado de conclusão de curso,
qualificando-os para a realização do exame de suficiência do CBR.
Valor da Inscrição
R$150,00
O valor da inscrição será realizado somente por depósito bancário identificado. Segue abaixo
dados bancários.
Diagnóstico Médico por Imagem inscrita no CNPJ: 64.715.295/0001-65 Banco Itaú - Agência:
0465 – Conta Corrente: 25630-3.
Inscrições
A ficha de inscrição está disponível no final deste edital, devendo ser preenchida e entregue no
período de 18/12/2017 até o dia 23/01/2018 juntamente com os seguintes documentos:
 Cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição
 1 cópia autenticada do diploma de conclusão em curso superior de Medicina.
 Para o médico estrangeiro ou brasileiro que fez graduação em Medicina no exterior, cópia
autenticada do comprovante de revalidação de diploma ou de processo de revalidação em
andamento em instituição pública, de acordo com a legislação vigente.
 1 cópia do documento de identidade RG ou RNE
 Curriculum Vitae completo.
As inscrições poderão ser feitas pessoalmente no Angiocorpore (Ensino e Pesquisa) que localizase na Rua Monsenhor de Paula Rodrigues, 200 - sala 18 - Santos/SP – lateral do hospital.
Horário: 2ª a 6ª feira das 09:00 h às 14:00 h.
Aos candidatos que não residem na região podem encaminhar a documentação de inscrição
pelos Correios via Sedex durante o período de inscrição que é de 18/12/2017 à 18/01/2018, para
o endereço abaixo:
AngioCorpore – Instituto de Medicina Cardiovascular – Ensino e Pesquisa.
Endereço: Rua Monsenhor de Paula Rodrigues, 200 – sala 18 (Ambulatório) - Vila
Belmiro – Santos/SP.
CEP: 11075-350.
Não serão aceitas inscrições que forem feitas após a data.
O candidato é responsável civil e criminalmente pelas informações prestadas;
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras
estabelecidas neste edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento ou
inconformidade.
DA SELEÇÃO: PRIMEIRA FASE:

Prova objetiva:
Data: 30/01/2018
Horário: 09:00h às 12:00 horas (horário de Brasília)
Local: Sociedade Portuguesa de Beneficência
Av. Dr. Bernardino de Campos, 47 – 1° andar – Centro de Estudos - Vila Belmiro – Santos – SP –

CEP: 11065-910.
A prova será composta por 50 (cinquenta)
eliminatório.

questões de múltipla escolha de caráter

O candidato deverá chegar ao local da prova com 30 minutos de antecedência, não sendo
permitida a entrada após as 9 horas.
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.
DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA

1.1 O resultado da primeira fase será divulgado no site do a partir do AngioCorpore
(www.angiocorpore.com.br) no dia 30/01/2018 às 17:00 horas.
1.2 Serão classificados para a segunda fase o candidato que acertarem a partir de 50% das
questões.
Os candidatos que não alcançarem esse percentual serão reprovados, não poderão ir para a
segunda fase, mesmo que haja vagas não preenchidas.
DA SELEÇÃO: SEGUNDA FASE:

Data: 31/01/2018 às 14 horas.
Esta fase é classificatória com:
Entrevista: Peso 30 pontos (30%)
Análise de Curricular: Peso 20 pontos (20%)
É de responsabilidade da equipe médica a seleção dos candidatos aprovados a ocuparem as
vagas oferecidas, conforme consta no edital.
Os candidatos excedentes 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 maior nota do exame inscrito e o (a) candidato (a) de maior idade.
DO RESULTADO FINAL

DATA: 05/02/2018 à partir das 15 horas (horário de Brasília) no site: www.angiocorpore.com.br
Não haverá revisão de nota.

Matrícula
A matrícula do candidato aprovado será realizada nos dia 07/02/2018, no seguinte endereço:
Avenida Dr. Bernardino de Campos, 47- 2° C – Vila Belmiro –Santos – SP – CEP: 11065-910.
Para a matrícula o candidato deverá trazer:
 3 fotos 3x4 recentes
 1 cópia simples do RG e CPF e CRM
 1 cópia autenticada do diploma de graduação em curso superior de medicina
 1 cópia do comprovante de endereço recente
 1 cópia da Certidão Ético Profissional.
 1 cópia da Certidão de Quitação do CREMESP.
 1 cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento
 Currículo
O não comparecimento do candidato aprovado dentro do prazo estipulado, sob qualquer
hipótese, irá automaticamente configurar desistência da matrícula com conseqüente chamada
imediatamente do próximo candidato da lista.
Bibliografia
1. EMERGÊNCIAS MÉDICAS

EDITORA ATHENEU – AECIO GOIS

2. ATUALIZAÇÃO TERAPEUTICA 2014/2015
3. CURRENT THERAPY 2015

EDITORA ARTES MÉDICAS (CLINICA GERAL E EMERGÊNCIA
MÉDICA
CECIL MEDICINA INTERNA GOLDMAN 24ª EDIÇÃO

4. CECIL MEDICINA INTERNA

GOLDMAN 24ª EDIÇÃO

5. MEDICINA INTERNA DO HARRISON

18ª EDIÇÃO ARTMED

Informações Gerais
Diagnóstico Médico por Imagem – Tomosantos. Avenida Dr. Bernardino de Campos, 47 – Vila
Belmiro – Santos/SP. CEP: 11065-910.
Telefone: (13) 3223-2390. E-mail: coord.ensinoepesquisa@angiocorpore.com.br

Santos, 01 de Dezembro de 2017.

Dr . Edgard Brasil Solorzano
Coordenador de Serviço de Radiologia e Diagnóstico por Imagem

FICHA DE INSCRIÇÃO – PROGRAMA DE ESTÁGIO EM RDDI 2018
Nome completo:

Endereço:
Bairro:

Cidade:

CEP:

UF:

Data de nascimento:

CPF:

Telefone de contato:
E-mail:
Faculdade e ano da formatura:
Local da residência/ especialização e ano de término:

Assinatura:
Enviar junto com a inscrição os seguintes documentos:







Cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição
1 cópia autenticada do diploma de conclusão em curso superior de Medicina.
Para o médico estrangeiro ou brasileiro que fez graduação em Medicina no exterior, cópia
autenticada do comprovante de revalidação de diploma ou de processo de revalidação em
andamento em instituição pública, de acordo com a legislação vigente.
1 cópia do documento de identidade RG ou RNE
Curriculum Vitae completo

INSCRIÇÃO Nº 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprovante de Inscrição Estágio/ Especialização
2018
(não preencher, área exclusiva da coordenação de estágio)
Data do recebimento:_____/______/_____
Inscrição n° 2018
Assinatura:_______________________
Observação: Trazer este comprovante no dia da prova.

