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EDITAL DE SELEÇÃO 
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I. Convocação 

A Caliper Clínica e Escola de Imagem torna público, através do presente edital, o 

processo seletivo para o preenchimento de vagas para o Programa de Aperfeiçoamento em 

Ultrassonografia Geral, conforme normativa da Comissão de Ensino, Aperfeiçoamento e 

Residência Médica (CEAR) do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, com 

início previsto para 07 de março de 2019 e término, em 06 de março de 2021. 

 

II. O Programa de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral 

O Programa de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral da Caliper tem por 

objetivo a formação e aprimoramento das aptidões nas diversas áreas de conhecimento e atuação 

profissional em ultrassonografia, preparando médicos para o mercado de trabalho, provas de título 

e áreas de atuação do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e entidades 

filiadas. O presente programa de aperfeiçoamento não se equipara à Residência Médica de que 

trata a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981. 

A conclusão deste programa não assegura ao aperfeiçoando o Título de Especialista em 

Diagnóstico por Imagem com Atuação Exclusiva em Ultrassonografia Geral, o qual só será obtido 

mediante inscrição e aprovação no Exame de Suficiência promovido pelo Colégio Brasileiro de 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR). 

 O aperfeiçoando receberá aulas teóricas, ministradas em conjunto com os demais cursos 

oferecidos pela Caliper, bem como cumprirá o conteúdo programático previsto para sua formação 

em ultrassonografia e metodologia da pesquisa e, ao final do Programa de Aperfeiçoamento, 

apresentará uma monografia, nos moldes de um artigo científico, visando publicação em 

periódico de importância na área. 

 Além disso, o aperfeiçoando receberá treinamento em ultrassonografia geral diariamente 

durante o atendimento regular da escola, bem como estágio em serviços conveniados. 

  



 

 

III. Áreas de treinamento: 

1. Principais 

a. Física da Ultrassonografia 

b. Ultrassonografia em Ginecologia  

c. Ultrassonografia em Mastologia 

d. Ultrassonografia em Obstetrícia 

e. Ultrassonografia em Medicina Interna  

f. Ultrassonografia de Pequenas Partes 

g. Ultrassonografia do Sistema Musculoesquelético 

h. Ultrassonografia em Pediatria 

i. Ultrassonografia na Emergência/UTI 

j. Doppler Vascular 

2. Complementares 

a. Punções e biópsias guiadas por ultrassonografia 

b. Mamografia 

c. Medicina Fetal 

d. Anestesia Regional e Acesso Vascular Guiado por Ultrassonografia 

 

IV. Duração e carga horária: 

O Programa de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral terá a duração de 24 meses, 

divididos em quatro ciclos de seis meses, com carga horária semanal de cerca de 60 horas, 

conforme exigido pelo CBR, com treinamento teórico-prático de segunda a sexta-feira, de 07h 

às 19h, com uma folga semanal fixa e complementação de carga horária aos sábados, no 

mesmo período, a cada 15 dias, e alguns domingos, conforme programação de cursos/mutirões..  

 O aperfeiçoando participará de todos os cursos de ultrassonografia oferecidos pela 

Caliper, frequentando integralmente as aulas teóricas e práticas, uma vez, ao longo dos dois 

anos, conforme ciclo que estiver cursando, podendo repetir os cursos já realizados em momento 

oportuno, conforme disponibilidade de vagas e interesse do mesmo e/ou da Coordenação 

Acadêmica. Durante a participação em um curso, as folgas semanais que porventura ocorram em 

dias de curso serão suspensas. Alguns cursos incluem atividades aos domingos, devendo o 

aperfeiçoando estar presente sempre que inscrito no referido curso. 

 Serão concedidos 30 (trinta) dias de férias por ano, conforme normativa do CBR. 

  



 

 

V. Processo seletivo: 

 

1. Vagas: 

Serão oferecidas 07 (sete) vagas exclusivas para médicos, conforme parecer favorável do 

Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, emitido através do 

OF/CBR/01/2016. 

2. Inscrições: 

Os médicos regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina e estudantes de 

medicina com conclusão do curso previsto para, no máximo, 28 de fevereiro de 2019, poderão 

inscrever-se gratuitamente através do e-mail comercial2@escolacaliper.com.br ou, 

presencialmente, na sede da Caliper Clínica e Escola de Imagem, Av. Magalhães Neto, 1856, Ed. 

TK Tower, sala 1104 – Pituba – Salvador/BA. 

2.1. Período de inscrições: 07/01/2019 a 08/02/2019. 

2.2. Documentos necessários: 

2.2.1. Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo candidato (ANEXO 2). 

2.2.2. Documento de identidade – original e cópia. 

2.2.3. CPF – original e cópia. 

2.2.4. Cédula de Identidade do Médico (CRM) – original e cópia. Será exigido apenas 

para os candidatos que já se encontram inscritos no CRM. Substitui os itens 

2.2.2 e 2.2.3. 

2.2.5. Diploma – original e cópia. Para os estudantes em vias de conclusão da 

graduação (até o dia 28/02/2019), será aceita declaração oficial da faculdade de 

medicina (original e cópia) que comprove esta situação, cabendo posterior 

entrega do diploma, quando este estiver disponível. 

2.2.6. Certificados de Conclusão de programas de Residência Médica, Pós-Graduação 

lato sensu (mínimo de 360 horas), Mestrado e Doutorado, Títulos de 

Especialista e Certificados de Área de Atuação reconhecidos pela Associação 

Médica Brasileira (AMB), quando houver – original e cópia. 

2.2.7. Comprovantes de apresentações em congressos e publicações científicas – 

original e cópia. 

2.2.8. Curriculum vitae atualizado – uma cópia. 

2.2.9. Fotografia 3X4 – duas. Poderá ser entregue no dia da Prova Objetiva, para os 

candidatos inscritos por e-mail. 
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3. Fases: 

O presente processo seletivo divide-se em três fases, todos realizados em 12/02/2019, na sede 

da Caliper Clínica e Escola de Imagem, Av. Magalhães Neto, 1856, Ed. TK Tower, sala 1104 – 

Pituba – Salvador/BA podendo o candidato atingir nota final máxima de 10 (dez) pontos: 

3.1. Prova Objetiva e Redação: constará de 40 (quarenta) questões tipo múltipla-escolha, 

com 5 (cinco) alternativas cada e uma redação, e duração de duas horas e 30 minutos, 

iniciando-se impreterivelmente às 08:00 (horário local) quando os candidatos já deverão 

estar em sala prontos para a realização da prova. Candidatos que chegarem após este 

horário serão considerados desclassificados. Esta fase corresponde a 5,0 (cinco) pontos 

ou 50% (cinquenta por cento) da nota final, sendo 3,0 (três) pontos referentes às 

questões objetivas e 2,0 (dois) pontos referentes à redação. 

3.1.1. As questões serão elaboradas, e proporcionalmente distribuídas, sobre os temas 

de maior relevância nas grandes áreas da medicina (Clínica Médica, Cirurgia-

Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia e Medicina Preventiva e Social), 

conforme principais livros-texto, manuais, artigos e publicações atualizadas. 

3.1.2. Na redação, além do uso da norma culta e construção frasal, serão avaliados 

coerência e encadeamento dos argumentos e conhecimento do tema. 

3.2. Análise de Currículo: serão avaliados somente os certificados e títulos listados na ficha 

de inscrição e apresentados (original e cópia) na mesma ocasião da realização da prova 

objetiva, não sendo considerados documentos apresentados apenas em cópia (sem o 

original) ou meio digital, que não constem no espaço próprio da ficha de inscrição ou 

entregues após esta data. O candidato poderá obter até 10 (dez) pontos, e esta fase 

corresponde a 30% (trinta por cento) da nota final, conforme os critérios abaixo: 

3.2.1. Residência Médica: 2,0 (dois) pontos cada (máximo de 4,0 pontos); 

3.2.2. Pós-Graduação (carga horária mínima de 360 horas): 1,0 (um) ponto cada 

(máximo de 2,0 pontos); 

3.2.3. Título de Especialista: 1,0 (um) ponto cada (máximo de 2,0 pontos); 

3.2.4. Certificado de Área de Atuação: 1,0 (um) ponto cada (máximo de 2,0 pontos); 

3.2.5. Publicações: 0,5 (meio) ponto (máximo de 2,0 pontos) 

3.2.6. Apresentação em congresso: 0,25 (um quarto de) ponto (máximo de 1,0 ponto) 

3.2.7. Mestrado: 2,0 (dois) pontos; 

3.2.8. Doutorado: 3,0 (três) pontos. 

3.3. Entrevista: será realizada individualmente, em ordem de término da prova objetiva, pela 

Coordenação Acadêmica da Caliper Clínica e Escola de Imagem e corresponderá a 2,0 

(dois) pontos ou 20% da nota final.  



 

Serão considerados critérios de desempate, respectivamente, a nota da Prova Objetiva, a 

nota da Análise de Currículo, a nota da Entrevista e a idade dos candidatos (prevalece o candidato 

mais velho). 

4. Resultado:  

A lista dos candidatos aprovados será divulgada no site da Caliper Clínica e Escola de 

Imagem (www.escolacaliper.com.br) e na sede da Caliper, no dia 18/02/2019, em ordem de 

classificação. Os sete primeiros colocados serão considerados aptos para a matrícula e os 

demais permanecerão na lista de espera, em caso de desistência ou não cumprimento da exigência 

documental prevista no presente edital para a matrícula por parte de algum candidato classificado. 

Os recursos deverão ser entregues na sede da Caliper ou encaminhados através do e-mail 

comercial2@escolacaliper.com.br até as 18h00 do dia 20/02/2019. A lista final dos candidatos 

aprovados após apreciação dos recursos pela Coordenação Acadêmica da Caliper, será publicada 

em 22/02/2019. 

5. Matrícula: 

Os candidatos classificados deverão comparecer à sede da Caliper Clínica e Escola de 

Imagem, Av. Magalhães Neto, 1856, Ed. TK Tower, sala 1104 – Pituba – Salvador/BA, das 08h 

às 18:00h, entre os dias 25 e 27/02/2019, para assinatura do contrato, agendamento dos 

compromissos financeiros e recebimento de cópia Programa de Aperfeiçoamento em 

Ultrassonografia Geral atualizado. O candidato deverá portar os documentos originais cujas 

cópias tenham sido encaminhadas por e-mail por ocasião da inscrição, conforme previsto neste 

edital, bem como sanar eventuais pendências documentais. 

6. Início do Programa: 

O Programa de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral da Caliper terá início 

oficialmente às 07:00h do dia 07/03/2019 na sede da Caliper Clínica e Escola de Imagem, Av. 

Magalhães Neto, 1856, Ed. TK Tower, sala 1104 – Pituba – Salvador/BA, para os candidatos 

regularmente matriculados. 

7. Desclassificação e desistência: 

Serão considerados eliminados os candidatos que não atingirem nota final mínima de 5,0 

(cinco) pontos no processo seletivo. 

Serão considerados desclassificados os candidatos que descumprirem os dispositivos 

previstos no presente edital, bem como deixarem de comparecer ou apresentar documentação 

exigida, em quaisquer das etapas previstas deste processo seletivo. 

http://www.escolacaliper.com.br/
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Serão considerados desistentes os candidatos aprovados que não realizarem matrícula até a 

data prevista ou manifestarem por escrito, por meio físico ou eletrônico, o desinteresse em fazê-

lo, bem como os aperfeiçoandos matriculados que, mesmo após seu início, não desejarem 

permanecer no programa. 

8. Reclassificação: 

Em caso de desistência de aperfeiçoandos matriculados no Programa de Aperfeiçoamento em 

Ultrassonografia Geral da Caliper, poderão ser convocados candidatos da lista de espera para 

início até o dia 30/04/2019.  

A convocação de novos aperfeiçoandos será realizada através do site da Caliper 

(www.escolacaliper.com.br) e dos contatos fornecidos pelos candidatos na ocasião da inscrição.  

Os aperfeiçoandos que iniciarem o Programa após 07/03/2019, somente serão considerados 

concludentes após cumprimento dos dois anos previstos no item IV do presente edital.  

 

VI. Disposições finais: 

O Programa de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral da Caliper Clínica e Escola 

de Imagem foi reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem em 

08 de janeiro de 2016, através do OF/CBR/01/2016, figurando desde então entre os programas 

credenciados (http://cbr.org.br/residenciaaperfeicoamento/). 

Os dados referentes aos aperfeiçoandos regularmente matriculados serão encaminhados 

ao Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e os mesmos serão considerados 

aptos à prestação dos exames anuais para A1 e A2, cujo resultado (média aritmética), substitui a 

Prova Teórica para obtenção do Título de Especialista em Diagnóstico por Imagem com atuação 

exclusiva em Ultrassonografia Geral, concedido pelo CBR/AMB, conforme normativa do 

Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (http://cbr.org.br/avaliacao-anual-

dos-residentes-e-aperfeicoandos/).  

Os aperfeiçoandos habilitados por atingirem 70% ou mais na média dos exames anuais, 

ao final dos dois anos do Programa de Aperfeiçoamento, serão considerados aptos à prestação da 

prova prática para obtenção Título de Especialista em Diagnóstico por Imagem com atuação 

exclusiva em Ultrassonografia Geral. 

O Programa de Aperfeiçoamento tem o custo, para o aperfeiçoando, de 24 (vinte e quatro) 

prestações de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que deverá ser pago à Caliper Clínica e 

Escola de Imagem, visando manutenção do programa. Os aperfeiçoandos que efetuarem 



 

pagamento até o 5.º (quinto) dia útil de cada mês, conforme contrato, terão um desconto de 20% 

(vinte por cento) na mensalidade. 

Cabe à Coordenação Acadêmica e à Direção da Caliper Clínica e Escola de Imagem, 

amparadas na normativa do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, decidir 

e fornecer as devidas informações nos pontos em que o presente edital for omisso, visando 

esclarecimentos e melhor juízo acerca do processo seletivo e do programa em questão. 

Salvador, 07 de janeiro de 2019 

 

Prof. Dr. Manoel Sarno    Dr. Rafael Leiróz 
Supervisores do Programa de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral da Caliper 

  



 

 

ANEXO 1 

 

CRONOGRAMA 

 

DATA LOCAL/MEIO EVENTO 

07/01/2019 Caliper Clínica e Escola de Imagem 

www.escolacaliper.com.br 

http://cbr.org.br/residenciaaperfeicoamento/  

Publicação do Edital de 

Seleção 

07/01/2019 a 

08/02/2019 

Caliper Clínica e Escola de Imagem 

comercial2@escolacaliper.com.br  

Inscrições para o 

Processo Seletivo 

12/02/2019 Caliper Clínica e Escola de Imagem Prova objetiva e 

entrevista 

18/02/2019 Caliper Clínica e Escola de Imagem 

www.escolacaliper.com.br 

Resultado do Processo 

Seletivo 

20/02/2019 Caliper Clínica e Escola de Imagem 

comercial2@escolacaliper.com.br  

Recursos dos 

candidatos 

22/02/2019 Caliper Clínica e Escola de Imagem 

www.escolacaliper.com.br 

Lista final após 

resultado dos recursos 

25 a 27/02/2019 Caliper Clínica e Escola de Imagem Matrícula dos 

candidatos 

classificados 

07/03/2019 Caliper Clínica e Escola de Imagem Início do Programa de 

Aperfeiçoamento em 

Ultrassonografia Geral 

30/04/2019 Caliper Clínica e Escola de Imagem Limite para início do 

Programa de 

Aperfeiçoamento em 

Ultrassonografia Geral 

para os candidatos 

reclassificados 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 

DADOS PESSOAIS: 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Filiação: Pai: __________________________________________________________________ 

Mãe: ________________________________________________________________________ 

Naturalidade: _____________________ UF: ___________ Estado civil: ___________________ 

RG: _____________________________ Órgão Emissor: _______________ UF: ____________ 

CPF: ____________________________ CRM: _______________________ UF: ___________ 

Endereço: ____________________________________________________________________ 

Cidade: ________________________ Estado: __________________ CEP: ________________ 

Telefone residencial: (____) _________________ Telefone celular: (____) _________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 

 

GRADUAÇÃO: 

Instituição: ___________________________________________________________________ 

Data de conclusão (prevista, se estudante): __________________________ 

 

RESIDÊNCIA MÉDICA: 

Área: ________________________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________________________________________________ 

Data de conclusão (prevista, se residente): __________________________ 

 

PÓS-GRADUAÇÃO: 

Área: ________________________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________________________________________________ 

Data de conclusão (prevista, se pós-graduando): __________________________ 

 

FOTO  

3x4 



 

MESTRADO: 

Área: ________________________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________________________________________________ 

Data de conclusão (prevista, se mestrando): __________________________ 

 

DOUTORADO: 

Área: ________________________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________________________________________________ 

Data de conclusão (prevista, se doutorando): __________________________ 

 

TÍTULO DE ESPECIALISTA: 

Área: ________________________________________________________________________ 

Instituição concedente: __________________________________________________________ 

Ano da obtenção: __________________________ 

 

CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO: 

Área: ________________________________________________________________________ 

Instituição concedente: __________________________________________________________ 

Ano da obtenção: __________________________ 

 

 Declaro que todas as informações prestadas nesta FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

são verdadeiras e cabe a mim comprovar as informações documentais e curriculares conforme previsto no 

Edital de Seleção do Programa de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral da Caliper 2017. Estou 

ciente que só serão aceitos para pontuação da Análise de currículo os Certificados e Títulos, ou documentos 

substitutos, que foram devidamente apresentados, e poderei ser considerado excluído do presente certame 

ou, se aprovado, impedido de realizar matrícula caso descumpra os dispositivos do referido edital. 

 

Salvador, ____ de _______________ de 20_______ 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

  



 

ANEXO 3 

Programa de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral 
 

Processo Seletivo 2019 
 

Boletim do Candidato 
 
 

Nome: _______________________________________________________ 

FASE NOTA 

Prova Objetiva 
(máximo: 5,0 pontos) 

 

Análise Curricular  
(máximo: 3,0 pontos) 

 

Critério Pontuação (x0,3) 

Residência Médica 
2,0 (dois) pontos cada  

(máximo de 4,0 pontos) 

  

Pós-Graduação  
1,0 (um) ponto cada 

(máximo de 2,0 pontos) 

  

Título de Especialista 
1,0 (um) ponto cada  

(máximo de 2,0 pontos) 

  

Certificado de Área de Atuação 
1,0 (um) ponto cada  

(máximo de 2,0 pontos) 

  

Publicações 
0,5 (meio) ponto  

(máximo de 2,0 pontos) 

  

Apresentação em congresso 

0,25 (um quarto de) ponto 
(máximo de 1,0 ponto) 

  

Mestrado 
2,0 (dois) pontos 

  
Doutorado 

3,0 (três) pontos 
  

Concordo com a nota recebida em minha Análise Curricular  
 

__________________________ 
Assinatura do candidato Data: _____ / _____/ ___________ 

Entrevista 
(máximo: 2,0 pontos) 

 

NOTA FINAL 
(máximo: 10 pontos) 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL  
 

 

Salvador, _____ de fevereiro de 2019 

 
 

_____________________________________________ 

Coordenação Acadêmica 


