
 
 

 

EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO SUBESPECIALIZAÇÃO NÍVEL 4 (FELLOW) EM 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 2020 

 

O Hospital Esperança S/A (UDI Hospital) torna público que está aberta inscrição para 

seleção de candidato ao preenchimento de 01 vaga no Processo Seletivo 

Subespecialização Nível 4 (Fellow) em Ressonância Magnética, programa este 

credenciado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia - CBR. 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO: 

Endereço: Av. Professor Carlos Cunha, 2000 – Bairro Jaracati 

Telefone: (0XX98) 3216-7832/3216-7810 

E-mail: coreme@udihospital.com.br 

 

O Processo Seletivo de ingresso ao Processo Seletivo Subespecialização Nível 4 (Fellow) 

em Ressonância Magnética reger-se-á por este edital. 

 

 

1. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

 

2. DO PROGRAMA E VAGAS OFERTADAS: 

 

PROGRAMA VAGAS 

OFERECIDAS 

DURAÇÃO SITUAÇÃO DO 

PROGRAMA 

Fellow em Ressonância 

Magnética (Nível 4) 

 

01 vaga 

 

1 ano 

 

Credenciado 

 

Encaminhar Currículo Profissional enfatizando cursos e experiência na 

área médica para 

coreme@udihospital.com.br/coremeudihospital@gmail.com - 1ª 

Etapa 

01/10/19 a  

30/11/19 

Entrevista - 2ª Etapa 09/12/19  

Resultado final 10/12/19 

Matricula - 1ª Chamada 13/12/19 

Matricula - 2ª Chamada 16/12/19 

Matricula - 3ª Chamada 17/12/19 

Início do Programa 02/03/20 
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3. DAS INSCRIÇÕES: 

3.1. Estarão aptos a participar deste processo seletivo os  residentes e especializandos 

que já cumpriram 03 (três) anos de formação em local devidamente credenciado pelo 

CBR. 

3.2. Em se tratando de candidatos estrangeiros, formados no exterior as inscrições 

somente poderão ser realizadas mediante apresentação do diploma revalidado 

(conforme Resolução CNE nº1 de 28/01/02) e do registro em qualquer Conselho 

Regional de Medicina do Brasil. Será exigida ainda, comprovação suplementar de visto 

de permanência no país. 

3.3. Em se tratando de médicos brasileiros formados por faculdades estrangeiras, o 

diploma deve estar revalidado por universidade pública brasileira (conforme Resolução 

CNE nº1 de 28/01/02). 

3.4. Aos médicos estrangeiros formados no Brasil será exigida a apresentação do visto 

de permanência no Brasil. 

Parágrafo único: Candidatos inscritos, que se enquadrem nas situações referidas nos 

itens 3.2, 3.3 e 3.4 deverão enviar o currículo especificado para o e-mail: 

coreme@udihospital.com.br (assunto: Aperfeiçoamento médico) ou entregá-lo na 

COREME do UDI Hospital, situada à av. Professor Carlos Cunha, 2000, 4º andar – Bairro 

Jaracati – São Luís / MA – Att.: Sra. Madalena Costa 

 

4. PERÍODO E FORMA DE REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 

4.1. As inscrições serão realizadas através do envio do currículo conforme especificado 

anteriormente até a data limite de 30/11/2019 às 23h59min. 

4.2. A participação neste processo seletivo se dará de forma gratuita. 

4.3. O envio do currículo é pré-requisito absoluto para a participação da 2ª Etapa deste 

processo seletivo. 

 

5. NORMAS GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES: 

5.1. As inscrições implicam o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, das 

condições totais previstas neste Edital. 

5.2. A inscrição e a aprovação no processo seletivo não garantem a efetivação da 

matrícula do candidato no Aperfeiçoamento Médico (Fellow em Ressonância Nuclear 

Magnética) pretendido. Tal efetivação estará condicionada à apresentação do registro 

no Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão e os documentos 

relacionados no item 8.5 deste edital. 

5.3. Ao inscrever-se neste processo seletivo, o candidato estará declarando, sob as 

penas da lei, que preenche todos os requisitos exigidos até a data da matrícula, 

implicando, de sua parte, o conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas no 

inteiro teor deste edital. 
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5.4. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Currículo, bem como 

apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da 

inscrição ou anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. O UDI Hospital 

não se responsabilizará por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e/ou 

endereços incorretos, incompletos ou desatualizados fornecidos pelo candidato. 

5.5. O UDI Hospital não se responsabilizará por currículos não recebidos por motivo de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 

de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica 

que impossibilitem a transferência de dados. 

5.6. Quando necessárias as comunicações entre o UDI Hospital e o candidato serão feitas 

através de ligações telefônicas, e-mail e/ou por intermédio da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos e serão expedidas para o endereço, e-mail e/ou telefone que o 

candidato especificar no currículo. 

5.7. As pessoas portadoras de deficiência participarão da Seleção em igualdade de 

condições com os demais interessados, no que se refere à avaliação e aos critérios de 

aprovação, ao horário e ao local de entrevista e ao exigido para todos os demais 

interessados. 

5.8. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da 

entrevista, deverá levar um acompanhante que ficará responsável pela guarda da 

criança. 

5.9. O não cumprimento das exigências dispostas neste edital, implicará no 

cancelamento da participação neste processo seletivo. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO: 

O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa composta 

por análise de currículo médico com peso de cinquenta pontos (50%) e a segunda etapa 

por entrevista com valor de cinquenta pontos (50%). 

 

6.1. PRIMEIRA ETAPA: Valor 50 (cinquenta) pontos 

6.1.1 O currículo deverá ser enviado conforme especificado no parágrafo único do item 

3 até a data de 30/11/2019. 

6.1.2 Será analisada a experiência na área de radiologia, cursos, participação de 

congressos, trabalhos científicos, pós-graduações e outras atividades relacionadas à 

área médica e principalmente as que tiverem direta ligação com a Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem. 

6.1.3 Os documentos originais comprobatórios das atividades informadas no currículo 

deverão ser trazidos para a ocasião da entrevista (2ª Etapa), visto que poderão ser 

solicitados para averiguação e confrontamento com o currículo apresentado. 

6.1.4 O currículo enviado até o dia 30/11/2019, conforme já informado neste edital, não 

poderá ser substituído e será a referência para avaliação e apresentação na entrevista 



 
 

(2ª Etapa). Em nenhuma hipótese poderá ser acrescido qualquer documento ao 

currículo após a entrega do mesmo. 

6.1.5 O candidato que não enviar/entregar o currículo ou apresentar qualquer 

comprovante falso estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo sendo 

atribuída nota zero ao mesmo. 

6.1.6 O UDI Hospital não se responsabilizará por documentos originais enviados ou 

anexados ao currículo. 

6.1.7. O resultado da análise curricular só será divulgado em conjunto com o resultado 

da 2ª etapa. 

6.2. SEGUNDA ETAPA: Valor 50 (cinquenta) pontos 

6.2.1. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da entrevista. O 

candidato que não comparecer no horário previsto estará automaticamente excluído 

deste processo de seleção. 

6.2.2. AS ENTREVISTAS SERÃO REALIZADAS INDIVIDUALMENTE COM CADA CANDIDATO 

POR MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DESTE PROCESSO SELETIVO. 

6.2.3 As entrevistas terão foco e valorizarão o desempenho acadêmico e profissional 

médico, bem como a relação interpessoal, desenvoltura e afinidade com a especialidade 

de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 

 

7. DO RESULTADO FINAL 

7.1. O resultado final tem divulgação prevista para o dia 10/12/2019 na COREME do UDI 

Hospital e será também disponibilizada no e-mail do candidato.  

7.2. Será divulgada a relação nominal por ordem de classificação, na qual o 1ª colocado 

estará classificado para matrícula e os demais serão considerados suplentes, 

aguardando em lista de espera a desistência do primeiro classificado para ter direito à 

matrícula. 

7.3. No caso de empate na classificação final, o desempate se fará em favor do candidato 

mais velho. 

7.4. Não haverá reserva de vaga, nem mesmo para candidato convocado a prestar 

Serviço Militar. 

 

8. DA MATRÍCULA 

8.1. Os candidatos convocados deverão comparecer à COREME do UDI Hospital, situado 

a Av. Professor Carlos Cunha, 2000 – Bairro Jaracati – São Luís/ MA, conforme 

convocação e datas previstas no item 8.4. 

8.2. Em caso de desistência, serão divulgadas listas de convocação no UDI Hospital 

seguindo a ordem decrescente de classificação conforme o seguinte cronograma: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

8.3. Caso haja desistência de algum candidato, mesmo que já tenha iniciado o Programa, 

poderá ser convocado o próximo candidato excedente obedecendo a ordem de 

classificação, no período máximo de até 15 dias. 

8.4. O médico matriculado terá que apresentar junto ao UDI Hospital até o dia 

28/02/2020, impreterivelmente, o registro profissional no Conselho Regional de 

Medicina do Estado do Maranhão e o comprovante de conclusão da residência ou do 

aperfeiçoamento médico em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, reconhecido pelo 

CBR. Caso não o faça, sua matrícula será cancelada e o candidato subsequente 

convocado para a vaga, respeitando-se a ordem de classificação do processo seletivo. 

8.5. Para a realização da matrícula, serão exigidos duas fotos 3 x 4 recentes e os originais 

e uma cópia dos seguintes documentos: 

• Cédula de Identidade. 

• Certidão de Nascimento ou Casamento. 

• Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar (candidatos masculinos). 

• Comprovante de Inscrição no Conselho Regional de Medicina do Maranhão 

• Diploma de conclusão do Curso Médico. 

• CPF. 

• Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição. 

• Comprovante de conclusão da residência médica ou do Aperfeiçoamento 

médico em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, reconhecido pelo CBR. 

8.6. Não há vínculo empregatício, nem qualquer tipo de remuneração por parte do UDI 

Hospital e o médico aperfeiçoando. 

 

9. DAS MENSALIDADES 

O Aperfeiçoando estará isento de taxas mensais junto ao UDI Hospital, ficando a seu encargo, a 

taxa anual junto à CBR. 

 

10. DO INÍCIO DO PROGRAMA 

O programa de Aperfeiçoamento Médico Subespecialização Nível 4 (Fellow) em 

Ressonância Magnética terá início no dia 02/03/2020. A carga horária do programa será 

de 44 horas. 

 

 

Chamada Data da Matrícula 

Matricula - 1ª Chamada 13/12/19 

Matricula - 2ª Chamada 16/12/19 

Matricula - 3ª Chamada 17/12/19 



 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1  -A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e 

condições do Processo Seletivo, estabelecidas no presente Edital. 

11.2-Em  caso  de  vagas não preenchidas, o  UDI Hospital fará  segunda chamada, via telefone, 

e-mail e SMS para preenchimento dessas vagas, a partir das 8h30min da data imediatamente 

posterior ao vencimento para matrícula em primeira chamada. 

11.3-A Comissão de Seleção convocará tantos aprovados quantos forem necessários para 

preenchimento das vagas remanescentes até 15 (quinze) dias após o início do Aperfeiçoamento. 

11.4-O aperfeiçoando que abandonar o programa de aperfeiçoamento médico por mais de 7 

(sete) dias consecutivos, sem   justificativa, será   considerado   desistente com consequente  

convocação   do   suplente,  desde que  a desistência se dê em até sessenta dias após o início do 

programa. 

11.5-Os  casos  omissos  e  as  situações  não  previstas  neste  Edital  serão  decididos  pela  

Supervisão do Programa. 

 

São Luís - MA, 23 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

Dr. SYLVIO BATISTA DA ROCHA SOUSA 
Supervisor do Aperfeiçoamento Médico 

em Radiologia e Diagnóstico por Imagem do UDI Hospital 
CRM-MA: 5383 

 


