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EDITAL PARA SELEÇÃO DE MÉDICOS
Curso Especialização em Radiologia Médica - Turma 2018 a 2020
Dr. Ovídio Carlos Carneiro Villela, Coordenador dos Cursos de Especialização em
Radiologia das empresas SERVIÇOS DE RADIOLOGIA SÃO JUDAS TADEU LTDA.,
com sede na R. Uberlândia, 252, Ipatinga–MG e do HOSPITAL BOM SAMARITANO
situado na Rua Randulfo Alvares,1620, Governador Valadares-MG comunica a abertura
das inscrições ao Concurso de Seleção de Médicos, para ingresso em 2018.
As empresas são credenciadas para ministrar a Especialização em Radiologia e
Diagnóstico por Imagem pelo CBR – Colégio Brasileiro de Medicina.

VAGAS OFERECIDAS
- Serviços De Radiologia São Judas Tadeu Ltda

3 (três) vagas

- Hospital Bom Samaritano

4 (quatro) vagas

DURAÇÃO DO CURSO: 3 (três) anos

VALOR
A Especialização em Diagnóstico por Imagem terá um custo para o especializando de
36 parcelas mensais de R$ 2.500,00

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO
- São Judas Tadeu
Os 3 (três) anos de especialização serão realizados nas unidades da São Judas
Tadeu, todas localizadas no município de Ipatinga.

- Hospital Bom Samaritano
O primeiro ano de especialização será intercalado entre a sede da CEMIPI (Centro
de Especializações Médicas Ipatinga) e o Hospital Bom Samaritano .
O segundo e terceiro ano serão realizados no Hospital Bom Samaritano, localizado
no município de Governador Valadares.
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INSCRIÇÕES


As inscrições serão realizadas no período de 1 a 22 de novembro/2017 pelo
link: sjt.med.br/2018


A taxa de inscrição é de R$ 200,00 (duzentos reais), depositado no Santander,
agencia 3154, conta corrente 130002607 da empresa ‘Sofia Clínica Pediátrica’.
 O comprovante do depósito deverá ser enviado para o e-mail
gerenciarh@sjt.med.br ou pelo WhatsApp (31) 9 82996459 para controle contábil.


A inscrição habilita o candidato a concorrer às vagas nas duas empresas.

 O candidato indicará no formulário de inscrição sua opção referente a qual(is)
empresa(s) concorre (São Judas Tadeu e/ou Hospital Samaritano).
 As inscrições implicam o reconhecimento e a aceitação pelo candidato das
condições previstas neste Edital.
PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será executado em duas fases: prova escrita com valor de 75
pontos e entrevista/análise curricular com valor de 25 pontos, totalizando 100 pontos.
PRIMEIRA FASE
 Será aplicada prova objetiva, dia 24/11/2017, sexta-feira, às 8 às 11:30h na sede
da CEMIPI, situado à Rua Campinas, 165, Bairro Veneza I, Ipatinga. O local é próximo
à Igreja Católica do bairro.
 A prova será escrita, objetiva, composta por 50 questões, versando sobre
conhecimentos médicos em quatro especialidades: Cirurgia Geral, Clínica Médica,
Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia.
 O candidato deverá comparecer ao local da prova 15 minutos antes do horário
previsto para o início, munido de lápis/lapiseira, caneta azul e borracha.
 Haverá um tempo de 15 minutos de tolerância, contado do horário previsto para o
início da prova, após o qual será vedada a entrada ao candidato.
 As dúvidas referentes às questões da prova deverão ser relacionadas em uma
folha de ocorrências à parte, às quais serão analisadas posteriormente. Não será
permitida a discussão da correção das questões durante a realização da prova.
 O candidato não poderá sair da sala com o caderno de provas ou parte dele. Este
caderno deverá ser assinado e entregue junto ao gabarito. A não entrega do caderno
anula a prova do candidato.
 Será eliminado o candidato que durante a prova comunicar–se com outro candidato
ou pessoas estranhas, bem como utilizar livros e notas, portar telefones celulares, e
aparelhos eletroeletrônicos.
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 Serão selecionados 03 (três) candidatos por vaga para a segunda fase do
processo.
 O resultado da 1ª etapa será divulgado através do e-mail dos candidatos
considerando a nota da prova escrita, por ordem decrescente no dia 24/11/2017, sextafeira, à partir de 16 horas no site da empresa.
- Haverá uma lista para cada empresa participante deste processo.
- Se o candidato estiver inscrito nas duas empresas, seu nome irá constar nas
duas relações. Se for classificado para a segunda fase, participará de uma única
entrevista e sua pontuação será considerada nos dois processos.

SEGUNDA FASE
Análise Curricular/ Entrevista


Serão avaliados os Currículos dos candidatos classificados na primeira fase.



Os critérios de avaliação curricular constam no Anexo I deste Edital.

O currículo será entregue à Banca Examinadora, antes do início da entrevista,
e deve ter foto, comprovantes de experiência, eventos acadêmicos como cursos e
monitorias citados.


Os candidatos classificados na primeira etapa das duas empresas participarão da
entrevista que será realizada no mesmo local da prova (CEMIPI, situado à Rua
Campinas, 165, Bairro Veneza I) a partir de 16 horas do dia 24/11/2017, conforme
agenda informada por telefone, diretamente ao candidato.


A Banca Examinadora será composta por 02 (dois) médicos/preceptores da SJT e
01 (hum) médico do Hospital Bom Samaritano.


Os candidatos aprovados que não comparecerem nos horários e locais estipulados
para a entrevista e análise do currículo serão automaticamente desclassificados.




A classificação desta fase será divulgada através do e-mail dos candidatos .



Se o candidato estiver concorrendo ao processo das duas empresas, seu nome e
pontos irão constar nas duas listas.

RESULTADO DO CONCURSO
Serão selecionados os candidatos que obtiverem maior número de pontos obtidos
pelo somatório das duas etapas.


Havendo empate no resultado final, o desempate será em favor do candidato que
obtiver o maior número de pontos na 1ª etapa. Persistindo o empate, a classificação
será em favor do candidato mais idoso.
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 Será divulgada a classificação final de cada empresa em separado. Se o
candidato estiver concorrendo ao processo das duas empresas, seu nome irá constar
nas duas relações, com a respectiva pontuação.


O resultado será divulgado no dia 29/11/2017 pelo site e e-mail.



Cada empresa procederá sua convocação independente da outra..

RECURSOS

O candidato terá direito a entrar com recurso até 24 horas úteis após cada uma
das fases, desde a publicação do edital até a fase de divulgação do resultado final.

MATRÍCULA
 Os candidatos aprovados devem confirmar sua participação como aluno do
Curso de Aperfeiçoamento até o dia 15 de janeiro de 2018, por e-mail de referência da
empresa que se classificou:
– ‘São Judas Tadeu”: gerenciarh@sjt.med.br
- ‘ Hospital.Samaritano ‘. semf@semf.com.br
 Os alunos do Curso de Aperfeiçoamento deverão comparecer na ‘São Judas Tadeu
ou Hospital Samaritano ‘ no dia 5 de fevereiro de 2018, para efetivação de sua
matrícula e aula-inaugural/início do curso.
 Em caso de não confirmar ou não comparecer, será convocado o candidato
imediatamente posterior ao último convocado, seguindo a seqüência de classificação
por ordem crescente.
Para efetivação da matrícula o candidato deverá obrigatoriamente:
 Entregar: fotocópia do RG, CPF e CRM; - fotocópia autenticada do diploma de
médico ou declaração da Instituição de Ensino de que o candidato concluiu o último
período da Faculdade de Medicina e uma foto 3X4 recente;


Assinar contrato de participação no curso, formalizando o aceite aos seus termos e

condições;


Quitar a primeira parcela do curso, no setor Financeiro da empresa.
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Cronograma
Ordem

Atividade

Período

OBS.

1

Inscrição

01/11 a 20/11/2017

link

2

Prova objetiva

24/11/2017- 8h

Ipatinga

3

Resultado da primeira fase

24/11/2017- 16h

e-mail

4

Entrevista

24/11/2017- 16h

Ipatinga

5

Resultado Final

29/11/2017

e-mail

6

Confirmação da Matrícula

15/01/2018

e-mail

7

Documentação e Início do curso

05/02/2018 - 7h

Ipatinga

Em caso de dúvidas sobre o Processo de Seleção, o candidato deve entrar em contato
pelos telefones (31) 98299 6459 ou (31) 38013600 – opção 3,opção 3 ou pelo e-mail:
gerenciarh@sjt.med.br : Maria do Carmo.

Dr. Ovídio Carlos Carneiro Villela
Coordenador do Curso de Especialização em Radiologia
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ANEXO 1
Processo Seletivo para Especialização em Radiologia Médica
AVALIAÇÃO CURRICULAR
Candidato:
ITENS

DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO
MAXIMA

1

2

3

Estágios extracurriculares
com certificação –
Carga horária: mínima de
6m
Monitoria e Iniciação
Científica

duração mínima de 1 ano: 1 ponto por ano
duração mínima de 6 meses (um ou mais): 0,5 por
semestre
Experiência profissional: 0,5 por semestre
Monitoria curricular (uma ou mais): 1,5
Monitoria extracurricular com certificação expedida
pela
Universidade/Faculdade (uma ou mais): 0,50
Iniciação científica (uma ou mais): 1,00

5,0

Participação em
Congressos

Organização (uma ou mais): 0,5
Palestra ou apresentação de trabalho (uma ou
mais):1 por trabalho
Ouvinte (uma ou mais): 0,5 por evento
Revista Estrangeira (1 ou +)- indexada: 2,0 - não
indexada: 0,5
Revista Nacional (1 ou +)- indexada : 1,5 - não
indexada: 0,5

3,0

Curso inglês – fluência oral e escrita (comprovado com
aprovação testes Michigan, Cambridge, TOEFEL,
IELTS, FCE): 2,0
Curso inglês avançado/intermediário: 1,0
Outras línguas estrangeiras
(avançado/intermediário): 0,50

2,0

(registrado em anais)
4

Publicação de Artigos
Científicos

5

Conhecimento de idiomas
(declaração de escola
reconhecida, c/ endereço,
telefone e CNPJ)
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Entrevista de 0 a 10 pontos

OBTIDA

3,0

2,0

10,0
25,0

TOTAL DE PONTOS DISTRIBUIDOS = 25 PONTOS
Observações e comentários:

Fonte de Pesquisa para referência e análise:
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah.xis&base=LILACS&lan
g=i
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals - http://www.cnacap.org.br/db_busca.php4

