
DIGIMAX MEDICINA DIAGNÓSTICA 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA 

CAÇADOR – SC 
 

PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 
EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

EDITAL Nº 01/2019 
 
A Digimax Medicina Diagnóstica, com sede na Rua Colômbia, 191, bairro Reunidas, Caçador-SC-
CEP 89.504-545, torna público a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à 
realização de Processo Seletivo de Transferência para o Curso de Aperfeiçoamento em 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem credenciado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia 
para o ano 2019, observadas as disposições estabelecidas nos diplomas legais vigentes, bem 
como nas regras e condições contidas neste edital.  
  
O Curso de Especialização em Radiologia e Diagnóstico por Imagem é credenciado pelo Colégio 
Brasileiro de Radiologia conforme Normas CEAR/CBR-CNRM e não possui natureza 
remuneratória.  
 

1. DAS VAGAS 
 
Serão oferecidas 02 (duas) vagas para o Curso de Aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem, sendo distribuída: 
 

 01 (uma) vaga para nível A2; 
 01 (uma) vaga para nível A3.  

 
2. INSCRIÇÕES 

 
As inscrições deverão ser feitas no período de 28/01/2019 a 01/02/2019, por e-mail no 
seguinte endereço: administracao@digimaxdiagnostico.com.br, com o assunto Aperfeiçoamento 
RDI – Transferência. 

  

2.1 A inscrição no Concurso para o ano de 2019 deverá ser feita da seguinte maneira: 
 

2.1.1 Preenchimento do formulário de inscrição – Anexo I. 
2.1.2 Pagamento da taxa de inscrição que será de R$ 300,00 (Trezentos reais), que 

deverá ser feita por cheque nominal para “Diagmax Joaçaba clínica médica”, 
em dinheiro, enviado juntamente com o formulário de inscrição, ou deposito 
bancário. 
 
Diagmax Joaçaba Clínica Médica 
CNPJ: 15.562.927/0001-92 
Banco Unicred - 136 
Ag: 1505-9 
C/C: 444.665-8 

 
2.1.3 Currículo Resumido. 
2.1.4 Cópia do diploma de médico. 
2.1.5 Cópia do RG e CPF. 
2.1.6 Solicitação de transferência.  
2.1.7 Só será aceita solicitação de transferência do candidato proveniente de outra 

instituição de ensino com vaga reconhecida pelo Colégio Brasileiro de 
Radiologia. 

2.1.8 Não serão aceitas as inscrições que não atenderem os itens acima 
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Informações: Pelo e-mail administracao@digimaxdiagostico.com.br ou na Sede Administrativa 
do Grupo Digimax pelo Telefone: (49) 3563-6674, ou pelo site 
http://www.digimaxdiagnostico.com.br/residencia-medica/processo-seletivo.  
 

3. PROCESSO SELETIVO 

Análise de currículo no dia 08 de Fevereiro de 2019. 

4. DIVULGAÇÃO 

Do resultado final: 12/02/2019.  

A relação da classificação dos candidatos estará disponível no site da Digimax Medicina 
Diagnóstica, http://www.digimaxdiagnostico.com.br/residencia-medica/processo-seletivo. 

5. MATRÍCULA 
 

Os candidatos aprovados deverão proceder à matrícula no dia 18/02/2019 à 22/02/2019 para 
ingresso no Curso de Aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. A matrícula 
deverá ser realizada diretamente na Sede Administrativa do Grupo Digimax. Cada candidato será 
responsável por obter informações diretamente pelo telefone: (49) 3563-6674. No caso dos 
candidatos aprovados não se matricularem dentro período, serão caracterizados como 
desistentes da vaga e o centro de estudos prosseguirá chamando para matrícula os candidatos 
classificados sequencialmente em ordem decrescente de classificação. 
 
No momento da admissão (MATRÍCULA), de acordo com as vagas disponibilizadas, o candidato 
aprovado no Processo Seletivo, na forma estabelecida neste Edital e eventuais retificações, 
deverá: 
 

a) Ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo. 
 

b) Ser brasileiro e ter registro primário ou secundário no CREMESC. 
 

c) Cumprir as demais exigências deste edital. 
 

d) No ato da matrícula os candidatos deverão efetuar o pagamento da “taxa de matrícula” 
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser feita por cheque nominal para 
“Diagmax Joaçaba Clínica Médica”, em dinheiro, ou deposito bancário. 

Diagmax Joaçaba Clínica Médica 
CNPJ: 15.562.927/0001-92 
Unicred 
Banco: 136 
Agência: 1505 
Conta Corrente: 444.665-8 
 
 
 

 
 
 
 

Dr. Rodolpho Luiz de Faria Marsico – CRM/SC 15691 
Responsável pelo Programa de Aperfeiçoamento em RDI 
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ANEXO I 
 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
APERFEIÇOAMENTO RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 2019 

 

NOME COMPLETO:                  

SEXO:        IDADE:_________ ESTADO CIVIL:       

Nº CPF:          Nº CRM:          

ENDEREÇO:                    

CIDADE: ______________________________        CEP:      

TELEFONE PARA CONTATO:                

EMAIL:                     

FILIAÇÃO:                    

 

ASSINATURA: __________________________________________________          

 

DATA: ____/____/____ 

 

 

 


