
 
 

 

 

 

EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO EM 

ULTRASSONOGRAFIA GERAL 

A Comissão de Aperfeiçoamento do CEDIM – Centro de Ensino e Diagnósticos Ltda., comunica 

aos interessados a abertura do edital para o PROCESSO SELETIVO para o Programa de 

Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral, para o ano letivo de 2021, conforme inscrições 

abaixo: 

Curso: Programa de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral  
Coordenador: José Ari Lukenczuk 
Vagas: 04 
Carga horária: 60 horas semanais 
Tempo de duração: 02 anos 
Horários: de segunda a sexta-feira entre 8h e 18h, sábado das 8h às 12hs. 
Local:  CEDIM - Rua Bartolomeu Bueno, n º 226, Londrina, Paraná.   

DISPOSIÇÕES GERAIS 

O programa de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral tem características de pós-

graduação sob forma de treinamento e formação em serviço de imagem, e é destinado a 

candidatos que possuem Diploma de Graduação de Medicina em Instituições de Ensino 

Superior reconhecidas pelo MEC e aos estrangeiros com Diploma de Graduação em Medicina 

revalidados por universidade pública (Lei nº9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, Resolução 

CNE/CES nº01, de 28 de janeiro de 2002; Resolução CNE/CES nº08, de 4 de outubro de 2007).  

A aprovação ao Programa de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral se dará mediante 

classificação dos candidatos no processo seletivo conforme este edital.  

DAS VAGAS 

O CEDIM – Centro de Ensino e Diagnósticos Ltda é credenciado pelo Colégio Brasileiro de 

Radiologia e obedece às normas da Comissão de Ensino, Aperfeiçoamento e Residência 

Médica (CEAR), a qual autoriza a oferta de 04 (quatro) vagas para o Programa de 

Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral para o ano de 2021.  

DAS INSCRIÇÕES 

1. As inscrições poderão ser efetuadas pelo e-mail da Instituição (cedimusg@hotmail.com) ou 

pelo telefone (43) 3323-8832 diretamente com Andressa Catharino ou( 43) 99923-4426 com 

Denise, de segunda a sexta-feira das 8h às 18h no período de 23/11/2020 a 29/01/2021.  

 

2.Para fazer a inscrição, o candidato deverá solicitar o formulário de inscrição através do 

telefone (43) 3323-8832 com Andressa Catharino ou através do e-mail 

(cedimusg@hotmail.com).  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

3. A taxa de inscrição é de R$ 200,00 (duzentos reais). Não haverá devolução da taxa de 

inscrição, em qualquer hipótese.  

 

4. O boleto para pagamento da taxa de inscrição será enviado por e-mail para o candidato e 

deverá ser pago até a data de vencimento. 

 

5. Durante o período de inscrição, o candidato deverá entregar, pessoalmente ou através de 

SEDEX, na rua Bartolomeu Bueno, 226, Vila Ipiranga, Londrina/PR, CEP 86010-660, de segunda 

a sexta-feira das 8h às 18h, os seguintes documentos obrigatórios: 

• Formulário de inscrição; 

• Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição; 

• Cópia autenticada da cédula de identidade (RG) e do cadastro de pessoa física (CPF), 

• Cópia autenticada, frente e verso, do diploma de graduação; 

• Cópia autenticada da carteira do Conselho Regional de Medicina (CRM);  

 

6. Os dados preenchidos, assim como qualquer erro ou omissão, no formulário de inscrição são 

de inteira responsabilidade do candidato. Não há possibilidade de correção e/ou alteração de 

qualquer dado após o envio da inscrição.  

 

7. O não cumprimento dos procedimentos descritos nos itens anteriores, implicará no 

cancelamento da inscrição do candidato. 

 

8. A inscrição será considerada formalizada a partir do cumprimento dos procedimentos e do 

pagamento da taxa de inscrição.  

 

9. Com a inscrição, o(a) CANDIDATO(A) declara que leu atentamente todas as informações 

constantes nesse Edital, compreendendo-as integralmente, aceitando as normas e condições 

nele estabelecidas.  

 

10. O(A) CANDIDATO(A) portador de necessidades especiais, deverá informar ao CEDIM a 

necessidade de condições diferenciadas para participar do Processo Seletivo, bem como deve 

comprovar sua necessidade através de laudo médico.  

 

11. A CANDIDATA que necessitar amamentar durante a realização das provas do Processo 

Seletivo deverá levar um acompanhante que será responsável pela guarda da criança. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SELEÇÃO 

A seleção ocorrerá em 2 fases: 

Primeira fase: Prova escrita com questões de múltipla escolha, com duração máxima de 
2 horas.  
Segunda fase: Entrevista com análise de títulos e Curriculum Vitae (candidato deverá 
trazer currículo). 
 

PRIMEIRA FASE 

A prova escrita será realizada no auditório da Clínica Ômega Diagnósticos, Av. Bandeirantes, nº 

809, Jardim Londrilar, Londrina, Paraná, no dia 05 de fevereiro de 2021 das 9h às 11h. 

A prova é composta de 20 (vinte) questões objetivas sobre conhecimentos gerais em medicina 

e possui peso final igual a 6 (seis). O mínimo exigido para classificar candidatos será acerto 60% 

das questões. A bibliografia básica recomendada para a prova se encontra no final deste Edital.  

 

SEGUNDA FASE 

 

A segunda fase será realizada na Av. Bandeirantes, 310, Londrina, Paraná e terá início às 18h 

no dia 01 de fevereiro de 2021 e possui peso final igual a 4 (quatro). 

Nesta fase será analisado o Curriculum Vitae do(a) candidato(a), quanto aos cursos realizados, 

trabalhos científicos, publicações e apresentações em eventos acadêmicos.  

Também será analisada a habilidade do(a) candidato(a) quanto a apresentação, comunicação, 

interesse, sociabilidade e criatividade. 

 

CRONOGRAMA 

Data Atividade 

23/11/2020 a 29/01/2021 Inscrições para o Processo Seletivo 

05/02/2021 às 9h Prova Escrita 

05/02/2021 às 18h Entrevista com análise do Curriculum Vitae 

09/02/2021 Divulgação do resultado preliminar 

10/02/2021 – 12/02/2021 Prazo para interposição de recurso 

15/02/2021 Divulgação do resultado definitivo 

22/02/2021 – 25-/02/2021 Convocação e Matrícula 

01/03/2021 Início das aulas 

 

OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO (A) 

 

1. O(A) CANDIDATO(A) deverá se apresentar no local da primeira fase com, no mínimo, 30 

(trinta) minutos de antecedência, 

2. Para a primeira fase deste processo, o(a) CANDIDATO(A) deve portar o documento de 

identidade, lápis preto e caneta esferográfica azul.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

2. O(a) CANDIDATO(A) não poderá adentrar os locais de prova com materiais de consulta, 

calculadoras, aparelhos de celular, pager, equipamentos de som ou similares. 

3. Durante a realização das provas não é permitida a consulta a livros, folhetos ou revistas.  

5. O(a) CANDIDATO(A) que se utilizar de meios ilícitos para a execução das provas será retirado 

da sala, sendo desconsiderada a sua prova; 

6. Não serão computadas as questões que contenham mais de uma resposta, rasuras ou 

duplicidade, na primeira fase deste Processo Seletivo; 

7. O(a) CANDIDATO(A) não poderá realizar as provas fora do local, data e hora, previamente 

estabelecidos.  

 

NOTA FINAL 

A nota final será dada pela média entre as notas das duas fases do processo seletivo.  

Caso haja empate, expresso pela média final, entre os candidatos, os critérios de desempate 

obedecerão a seguinte ordem:  

1º - Maior nota na prova de múltipla escolha 

2º - Maior nota na análise do Curriculum Vitae. 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR  

 

O resultado preliminar será divulgado no site do CEDIM (www.clinicacedim.com.br) no dia 

08/02/2021.  

 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

Caberá recurso contra o resultado preliminar, que deverá ser interposto entre os dias 

10/02/2021 a 12/02/2021 até as 19h por meio de correspondência eletrônica dirigida ao 

endereço: (cedimusg@hotmail.com).  

 

Recursos intempestivos não serão apreciados.  

 

Os recursos devem apresentar as seguintes informações:  

• Nome e qualificação do candidato; 

• Razões do inconformismo;  

• Assinatura; 

• Data e horário da interposição.  

 

Os recursos serão apreciados e julgados pelo coordenador do curso de aperfeiçoamento.  

 

A lista de aprovados definitiva, após a apreciação dos recursos, será divulgada através do site 

do CEDIM (cedimusg@hotmail.com) no dia 15/02/2019 até às 19h.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA 

 

O(a) CANDIDATO(A) aprovado deve comparecer no auditório da clínica Ômega Diagnósticos, 

Av. Bandeirantes, 809, Londrina, Paraná, entre os dias 22 a 25de fevereiro de 2021 entre às 8h 

e às 12h , para assinatura do requerimento de matrícula e contrato.  

 

O(a) CANDIDATO(A) deverá realizar o pagamento do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) no 

ato da matrícula e também no momento da sua rematrícula no segundo ano do curso.    

 

Ao CANDIDATO(A) matriculado(a) no Programa de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral 

é vedada a matrícula em outro Programa de Residência Médica/Aperfeiçoamento.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.O(A) CANDIDATO(A) aprovado no processo seletivo que não comparecer para efetuar a 

matrícula no período previamente estabelecido no cronograma deste Edital, será considerado 

desistente. E, para sua vaga, será convocado o classificado subsequente.  

2. Aos alunos matriculados no Programa de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral será 

concedida uma bolsa de estudo mensal e período de repouso de 30 dias/ano em datas 

estabelecidas pela coordenação. 

3.  As aulas terão início no dia 01/03/2021 às 8h na clínica CEDIM.  

4. Os(as) médicos(as) admitidos no Programa deverão seguir, rigorosamente, o Regimento 

Interno e a Minuta de Instrumento Particular para Participação em Curso de Aperfeiçoamento 

em Medicina na Área de Ultrassonografia Geral. 

5.  O presente Programa não confere título de especialista, no que se refere às especialidades 

e áreas de atuação definidas pelo respectivo Conselho Profissional Federal, entidade habilitada 

para conferir o título de especialista.  

6. Mais informações detalhadas poderão ser encontradas no site do CBR (www.cbr.org.br) e 

através de Denise pelo telefone (43) 99923-4426, das 8h às 18h (de segunda a sexta-feira). 

 

 

 

Londrina, 15 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

CEDIM – Centro de Ensino e Diagnósticos Ltda. 

Coordenador do Programa – José Ari Lukenczuk 
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Koogan, Rio de Janeiro, 2008. 

 

LONGO, Dan L. et al. Medicina interna de Harrison. 18 ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 2v.  
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