EDITAL CURSO DE APERFEIÇOAMENTO (A4) - 2017

A Med Imagem S/C através do seu programa de Aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, credenciada e
autorizada pelo Colégio Brasileiro de Radiologia – CBR, faz saber que estão abertas as inscrições para a realização do
concurso de seleção dos candidatos ao Curso de Aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem a nível de A4,
para o ano de 2017.
1.

PRÉ REQUISITO

Poderão inscrever-se apenas médicos que tenham terminado residência médica ou curso de especialização em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem em serviço credenciado pelo MEC ou pelo Colégio Brasileiro de Radiologia-CBR, com duração
mínima de 3 anos.
2.

DAS VAGAS

Serão oferecidas 2 (duas) vagas, com atenção em Tomografia e Ressonância Magnética


O Candidato passará 3 meses em cada uma das seguintes especialidades
o Músculo (Dr. Pedro Coimbra e Dr. Roberto Dantas)
o Neuro, Cabeça e Pescoço (Dr. Bruno Cabral, Dr. Nilson Bandeira e Dr. Edward Montalverne)
o Medicina Interna ( Dr. Edward Montalverne, Dr. Nilson Bandeira, Dr. Roberto Dantas e Dr. Nilson
Bandeira)
o Mama (Dra. Aldecy Dantas)

3.

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O Programa de Aperfeiçoamento em Radiologia tem a duração de um (01) ano, com a carga horária de 40 horas semanais
incluindo plantões, perfazendo um total de 1920 horas.

4.





INSCRIÇÕES
As inscrições somente serão realizadas via site www.medimagem.com.br
Período de inscrição 16 de dezembro de 2016 a 14 de janeiro de 2017
Preencher a ficha de inscrição e pagar taxa de inscrição R$ 200,00 (Duzentos Reais)
Pagamento por depósito ou transferência bancária
INFORMAÇÕES PARA DEPÓSITO
Banco do Brasil
AGENCIA: 5121-7
CONTA CORRENTE: 66420-0
MEDIMAGEM S/C
CNPJ: 63.326.243/0001-34

5.

OBSERVAÇÕES

Não haverá devolução da taxa de inscrição.
Não será aceita, sob qualquer pretexto, inscrição condicional ou fora do prazo.
O candidato é responsável pelas informações prestadas, arcando com as consequências de eventual erro.

1

6.

SELEÇÃO

PRIMEIRA FASE: PARA TODOS OS CANDIDATOS INSCRITOS
Data e local:
04/02/2017, às 08h00min, no auditório da MEDIMAGEM. Os candidatos deverão consultar o endereço previamente, a fim
de chegar com uma hora de antecedência no local munido de caneta esferográfica preta ou azul e obrigatoriamente o
original da Cédula de Identidade, do Passaporte ou da Carteira Nacional de Habilitação com foto, no momento de realização
da prova, com o comprovante de inscrição.
Não será permitida a entrada de candidatos após o horário.
Conteúdo da Prova
O Caderno de provas constará de 50 questões, para um tempo de resposta de 4 horas.
Prova de suficiência em Radiologia e Diagnóstico por Imagem abordando todas as especialidades. Haverá questões de
múltipla escolha e dissertativas, Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de documento
original que o identifique e esteja em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a sua identificação, Na prova
da primeira etapa todos os candidatos deverão devolver, obrigatoriamente, o Caderno de Questões na saída junto com o
gabarito da Prova.
A não devolução do Caderno de Questões, implicará na ANULAÇÃO da Prova do candidato e o mesmo sofrerá as
penalidades criminais e civis cabíveis.
Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos,
manuais, impressos ou quaisquer anotações de informações, sob pena de sua eliminação do processo seletivo.
Os aparelhos eletrônicos e celulares deverão ser desligados até a saída do candidato do local de realização da Prova.
Esta Etapa será ELIMINATÓRIA e será selecionado para a 2ª FASE, três vezes o número de candidatos por vaga oferecida.
Em caso de empate na última posição, todos os candidatos eventualmente classificados nessa posição serão convocados
para a realização da 2ª FASE. O Resultado da 1ª fase e divulgação do gabarito será dia 06/02/2017 no site:
www.medimagem.com.br
SEGUNDA FASE: APENAS PARA CANDIDATOS APROVADOS NA PRIMEIRA FASE
Será constituída de Entrevista e Análise Curricular.
Data, Local e Horário:
Será realizada no Espaço Recriar- Anexo à Med Imagem, no dia em 07/02/2017, às 18:00 horas.
O candidato deverá chegar ao local de prova 30 (trinta) minutos antes do horário agendado, munidos do Curriculum vitae
contendo uma foto 3x4 recente e colorida.
- A análise do currículo serão realizadas por comissão designada pelo programa.
-A Comissão Examinadora deverá avaliar diferentes características profissionais e pessoais dos candidatos, atribuindo-lhes
nota de maneira a classificar o melhor desempenho e, em sendo o caso, servindo inclusive para desempate.
7. RESULTADOS
O resultado final será divulgado até o final do dia 10/02/2017 no site: www.medimagem.com.br
8. RECURSOS
Caberá recurso para Banca Examinadora do certame, devidamente fundamentado, com indicação da bibliografia utilizada,
de preferência anexada, contra questões entendidas como equivocadas, incorretamente formuladas ou contra as opções
consideradas como corretas no gabarito, dentro de 03 (três) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da
divulgação do gabarito. Todos os recursos serão OBRIGATORIAMENTE, encaminhados à Comissão Organizadora do
certame, para análise e manifestação expressa e fundamentada sobre todos os itens recorridos;
O recurso só poderá ser feito pessoalmente pelo candidato, ou por procuração, na forma da lei, mediante entrega do
respectivo mandato e apresentação do documento de identidade legal do procurador;
Os recursos deverão ser digitados ou datilografados e assinados pelo candidato impetrante ou por seu procurador legal;
Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos;
Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo;
Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos e/ou recurso de gabarito
definitivo, Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido;
Recursos cujo teor desrespeite a idoneidade moral dos componentes da Banca Examinadora serão julgados improcedentes,
sem exame do mérito, sem prejuízo de apuração de responsabilidades daqueles que lhe deram causa.
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9. DO PRAZO
O Programa de Aperfeiçoamento Nível 4 terá início no primeiro dia útil do mês de março de cada ano, como previsto na
Resolução CNRM N2 02/2011. Em caso de desistência de médico ingressante, a vaga será preenchida até 30 (trinta) dias
após a data de início do Programa, sempre que houver candidato aprovado além do limite de vagas previstas em Edital, no
mesmo processo seletivo e para o mesmo Programa.
O preenchimento dessa vaga deverá observar, rigorosamente, a classificação obtida no processo de seleção. Os casos de
ingresso fora do prazo, em situações não previstas nesta Resolução.
10. MATRÍCULA
Para realização da matrícula o candidato aprovado deverá comparecer até o dia 13/02/2017, na administração da Med
Imagem munido da documentação necessária:
Documentos necessários para matrícula:
- 1 foto 3 x 4
- Cópia do CRM
- Copia do diploma de graduação em Medicina
- Cópia do Certificado da Residência ou Especialização
- Taxa de matricula: Será informado pela Coordenação
O candidato que não comparecer para realizar matrícula na data programada, perderá a vaga, sendo chamado o
suplente da lista.
11. CERTIFICADO
O certificado de conclusão do programa estará condicionado:
a. Controle de presença diária e nas reuniões científicas
b. Pontualidade
c. Apresentação individual de Trabalho de Conclusão do Programa
12. INFORMAÇÕES GERAIS
O início das atividades será no primeiro dia útil de MARÇO.
Não está previsto férias para o Programa de Aperfeiçoamento nível 4
O não comparecimento nas primeiras 48 horas a partir do início das atividades do Programa do Curso de Aperfeiçoamento,
configurará desistência da matrícula, e o preenchimento dessa vaga deverá observar, rigorosamente, a classificação obtida
no processo de seleção.
A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos obrigatórios, mesmo que verificados posteriormente,
acarretarão a nulidade da inscrição e desclassificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das
demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
Maiores informações: kleber@medimagem.com.br fone (86)99927.3905
Med Imagem S/C - Rua Paissandú, 1862 Teresina . Piauí centro
Coordenador do Programa de Fellow (Subsespecialização em nível 4)
Dr. José Cerqueira Dantas
CRM- 473-PI
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