
 
 

EDITAL 2021 

 

Programa de fellow em Ressonância Magnética Musculoesquelética (nível 4) 

reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR).  

 

Coordenação: 

 

Dr. Erick Malheiro L. Martins  

Graduação em medicina pela Universidade Federal Fluminense, residência médica 

em Radiologia e Diagnóstico por Imagem no Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense, mestrado em medicina (radiologia) na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro) e membro titular do Colégio Brasileiro de 

Radiologia.   

 

Preceptora: 

Dra. Aline Serfaty  

Graduação em medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 

residência médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem no Hospital Universitário 

Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense e na Clínica de Diagnóstico por 

Imagem - CDPI, mestrado em medicina (radiologia) na Universidade Federal do Rio 

de Janeiro e membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia. Atualmente é revisora 

de periódicos nacionais e internacionais (American Journal of Roentgenology, 

Radiologia Brasileira), coordena o Grupo de Imagem Musculoesquelética do Rio de 

Janeiro (GIMERJ), é membro do conselho consultivo do Medscape e doutoranda em 

medicina (radiologia) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhando como 

radiologista na Clínica Medscanlagos, onde atua principalmente na área de radiologia 

e diagnóstico por imagem musculoesquelética. 

 



 
 

 

Pré-requisitos: 

Três anos de pós-graduação ou residência médica em Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem em instituição reconhecida pelo CBR/MEC. 

 

Cronograma 

Inscrição Até 31/01/2021 

Entrevistas 01 e 03/02/2021 

Resultado 08/02/2021 

Matrícula 10/02/2021 a 12/02/2021 

Reclassificação 19/02/2021 

Início curso 01/03/2021 

 

 

Resumo do programa  

O Curso de Aperfeiçoamento em Ressonância Magnética da Medscanlagos é 

reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) 

e tem como principais objetivos: 1) oferecer aperfeiçoamento em Ressonância 

Magnética Musculoesquelética; 2) estimular a realização de pesquisa e produção 

científicas através de apresentação de trabalhos em congressos da especialidade e 

publicação em periódicos.  

 

Atualmente a clínica possui equipamentos de ressonância magnética de 1,5 e 3,0 

Tesla. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Será disponibilizada uma vaga e os períodos serão distribuídos nas seguintes 

atividades: 

 Protocolos de exames, acompanhamento e liberação de laudos: 2 

períodos  

 Console e período de estudo: 5 períodos 

 Produção científica: 1 período. 

 

O curso tem duração de um ano, de 01/03/2021 a 25/02/2022 e a carga horária é de 

32 horas semanais, distribuídas em oito períodos de 04 horas semanais, podendo 

incluir o sábado. 

O aperfeiçoando deverá ainda participar das reuniões científicas mensais do GIMERJ, 

e clubes de revistas semanais, conforme calendário a ser disponibilizado. 

Ao final do curso, o aperfeiçoando deverá ter submetido uma publicação em revista 

indexada sob a orientação da preceptora. 

 

1- Da inscrição:  

O candidato declara-se ciente no ato da inscrição, da carga horária do curso, não 

existindo vínculo empregatício entre as partes. Este programa é regido por contrato 

específico conforme normativa do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem. 

As inscrições serão realizadas através do preenchimento da ficha em anexo que 

deverá ser enviada pelo e-mail (ensino@medscanlagos.com.br), acompanhada dos 

seguintes documentos: 
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a) CRM 

b) Curriculum Vitae 

c) Foto recente 

d) Comprovação de três anos de Pós-Graduação ou Residência Médica em 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem, em instituição reconhecida pelo 

CBR/MEC. 

 

2- Do processo seletivo 

Análise curricular e entrevista. 

Datas: 01 e 03/02/2021, em horário a ser definido. 

Local: Rua Manoel Francisco Valentim 57, Passagem, Cabo Frio - RJ 

O resultado será divulgado através de e-mail e contato telefônico. Os candidatos que 

não efetuarem matrícula no período estipulado no calendário serão automaticamente 

desclassificados, não cabendo qualquer tipo de recurso. O candidato subsequente 

será imediatamente convocado, obedecendo à ordem de classificação.  

 

3- Da matrícula  

São necessárias cópias simples dos seguintes documentos: 

 Certidão de conclusão do curso médico ou diploma de graduação do curso 

médico:  

 Carteira de registro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de 

Janeiro (CRM);  

 Cadastro de pessoa física (CPF)  

 Carteira de registro geral (RG)  

 



 
 

 Comprovação de três anos de Pós-Graduação ou Residência Médica em 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem, em instituição reconhecida pelo CBR/MEC. 

 

4- Remuneração: 

 

O curso de aperfeiçoamento é provido de bolsa acadêmica no valor mensal de R$ 

2.000,00 mensais. 

 

5- Outras informações 

 

Telefone: 22-2640-6367 

E-mail: ensino@medscanlagos.com.br 

Endereço: Rua Manoel Francisco Valentim 57, Passagem, Cabo Frio – RJ



 
 

ANEXO A – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME 

COMPLETO:_________________________________________________________

_________ E-MAIL: 

___________________________________________________________________

________ CPF: ________________________________RG: 

______________________________ ____________ 

DATA NASCIMENTO: ______/______/___________  

SEXO: (  ) Masculino (  )Feminino  

LOCAL DO NASCIMENTO: __________________________ UF: ______ PAÍS: 

____________________  

NOME 

PAI:________________________________________________________________

_________ 

NOME MÃE: 

___________________________________________________________________

____ 

ENDEREÇO:________________________________________________________

________________Nº ____________ BAIRRO: 

______________________________________ CEP: _________________ 

CIDADE: ________________________ _______________ 

ESTADO:____________________________  

TEL: (    ) _______________________________ (     ) 

_______________________________________ 

MELHOR HORÁRIO PARA CONTATO: 

____________________________________________________ 



 
 

 

Nota: Toda a documentação deverá ser enviada para o e-mail: 

ensino@medscanlagos.com.br  

 

Data: ___________________________ 

 

Assinatura:____________________________________________________ 
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