
ESTÁGIO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NÍVEL 4 – FELLOW PARA
SUBESPECIALIDADES EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

A Disciplina de Radiodiagnóstico do Departamento de Doenças Tropicais e
Diagnóstico por Imagem da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP oferece as
seguintes vagas, aprovadas pelo Colégio Brasileiro de Radiologia:

- NEURORRADIOLOGIA:  2 vagas

- RADIOLOGIA DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO: 4 vagas

- RADIOLOGIA EM MEDICINA INTERNA: 1 vaga 

INSCRIÇÕES:

As inscrições serão realizadas diretamente no Departamento de Doenças Tropicais e Diagnóstico por
Imagem  de 16/11/2020 a 22/12/2020 ou através do e-mail do secretário Júlio do Departamento 
julio.botari@unesp.br , sendo necessário para tal:

-Não há taxa de inscrição.

-Preenchimento de ficha de inscrição anexa. 

- Encaminhamento do Currículo e de comprovante que já terminou a Residência Médica em Radiologia/ 
Diagnóstico por Imagem ou que está matriculado cursando o 3° ano de Residência Médica em Radiologia. 
Ambos deverão ser encaminhados ao Departamento acima referido no seguinte endereço:
Departamento de Doenças Tropicais e Diagnóstico por Imagem
Faculdade de Medicina de Botucatu
Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n
CEP 18618-687 Botucatu SP

- Para deferimento da inscrição os documentos acima deverão chegar no Departamento de Doenças Tropicais
e Diagnóstico por Imagem até as 17:00 horas do dia 22/12/2020.

SELEÇÃO:

-O concurso será realizado em duas fases. 

1ª FASE - PROVA OBJETIVA 

2º FASE - ANÁLISE CURRICULAR E ENTREVISTA

DA PRIMEIRA FASE -

 PROVA OBJETIVA -

A duração da prova objetiva será de 2 horas( duas horas), já incluído o tempo para o preenchimento da folha 
de respostas.

-O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 30 minutos , munido de:

. Caneta transparente azul ou preta,

.Lápis preto e borracha e 

UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:

. Cédula de Identidade - RG; 

. Carteira do CRM ou

. Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 



-As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla 
escolha, na forma estabelecida no presente Edital. 

-Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do concurso: qualquer espécie de consultas 
bibliográficas, comunicação com outros candidatos, utilização de livros, manuais, anotações, máquina 
calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, mp3, notebook,
tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de 
óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares. 

-O aparelho celular deverá permanecer desligado ,  e colocado embaixo da cadeira onde o candidato irá 
sentar- se. Pertences que não puderem ser alocados abaixo do seu assento  deverão ser colocados no chão sob
a guarda do candidato. Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. O candidato que 
for flagrado na sala de provas portando qualquer dos pertences acima será excluído do concurso.

 -Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado 
pela coordenação do Concurso. 

- O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora do horário previsto 
para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de 
questões e respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham 
rasuras, que tenham sido respondidas a lápis ou que contenham mais de uma alternativa assinalada.

- DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS, NÚMERO DE QUESTÕES E DA SEGUNDA FASE

A Prova será composta por 20 questões objetivas de múltipla escolha. 

A Prova objetiva terá peso 7,0 e a entrevista e análise curricular peso 3,0, totalizando peso 10,0. 

- DAS NORMAS

-LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas da 1ª Fase serão realizadas no dia (02/02/2021), às 8 horas no 
auditório do Departamento de Doenças Tropicais e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de Medicina de 
Botucatu ( terceiro andar ).

Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n. 

-A 2ª fase será realizada na mesma data (02/02/2021) às 10h30 no mesmo local. 

A lista dos candidatos aprovados e classificados  será divulgada no dia 05/02/2021 ás 14h30. 

- COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro 
candidato, nem a utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se ao 
Coordenador do Concurso e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o 
candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras e 
restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas.

Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. Não 
haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os candidatos 
deverão comparecer 30 minutos  antes do horário marcado para o início das provas. A sala onde será aplicada
a prova será fechada 10 minutos antes do início da prova. Não será permitida a entrada de candidatos 
retardatários. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Concurso.

O resultado da seleção e demais informações serão informadas por e-mail.

* Nota: Devido a pandemia ( COVID-19),  o edital poderá sofrer alterações que serão devidamente 
informadas aos inscritos por e-mail.



FICHA DE INSCRIÇÃO

ESTÁGIO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NÍVEL 4 – FELLOW PARA SUBESPACIALIDADES 
EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

Nome Completo:_________________________________________________________
Instituição/Unidade a que pertence:__________________________________________
CPF/Passaporte:_____________________________RG:_________________________
Data de Nascimento:_____/______/______________  
Sexo: (   ) masculino      (   ) feminino 
Endereço: ____________________________________________________nº________ 
Bairro:________________________Complemento: __________CEP _______________
Cidade: ___________________________Estado: ______ País:____________________
Telefone: (    )___________________
E-mail:_________________________________________________________________
ÁREA ESCOLHIDA( apenas uma opção ):

(     )  NEURORRADIOLOGIA:  2 vagas

(     ) RADIOLOGIA DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO: 4 vagas

(     ) RADIOLOGIA EM MEDICINA INTERNA: 1 vaga

Local e data:

_____________________________
Assinatura


