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EDITAL PARA SELEÇÃO DE MÉDICOS - Turma 2021 a 2023 

 

O Coordenador do Curso de Especialização em Radiologia, Dr. Fabricio Maia Torres            
Alves, da empresa Serviços de Radiologia São Judas Tadeu integrante do Grupo            
ALLIAR-Sistema de Diagnóstico de Saúde, com sede na R. Uberlândia, 252,           
Ipatinga–MG, comunica aos interessados a abertura das inscrições ao Concurso de           
Seleção de Médicos, para  ingresso no referido curso em 2021. 
A empresa é credenciada para ministrar a Especialização em Radiologia e Diagnóstico 

por Imagem pelo CBR – Colégio Brasileiro de Medicina, nos termos e condições 

estipulados na Resolução do CFM nº 1666/2003. 

VAGAS OFERECIDAS 
- Curso de Aperfeiçoamento/Especialização em Radiologia                   3 (três) vagas 

  As vagas oferecidas são autorizadas pelo CBR. 

- Duração                                                                                                    3 (três) anos 
 

INSCRIÇÕES  
 

● As inscrições serão realizadas no período de 01/12/2020 a 31/01/2021 através           
de envio de currículo para o e-mail da Coordenação: carminha.lage@sjt.med.br 
●  Não será cobrado  taxa de inscrição. 
● As inscrições implicam no reconhecimento e a aceitação pelo candidato das           
condições previstas neste Edital. 
 

PROCESSO SELETIVO 
 

● O processo seletivo será executado em duas fases: análise curricular com valor            
de 70 pontos  e  entrevista  com valor de 30 pontos totalizando 100 pontos. 
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● Os currículos de todos os candidatos serão avaliados. 
● Os critérios de avaliação curricular constam na página 4  deste Edital.  
● O currículo deve ser enviado durante o período da inscrição e deve ter foto,              
comprovantes de experiência, eventos acadêmicos como cursos e monitorias citados. 
● Todos os candidatos participarão da entrevista que serão realizadas nos dias           
04 e 05 de fevereiro pelo Meet Google ou ‘video-chamada’ com agenda divulgada             
com 1 dia de antecedência, dentro do período indicado. 
● A Banca Examinadora será composta por 02 (dois) médicos da SJT. 
 
RESULTADO DO CONCURSO 
 

● Serão selecionados os candidatos com maior número de pontos obtidos pelo           
somatório das duas etapas. 
● Havendo empate no resultado final, o desempate será em favor do candidato             
que obtiver o maior número de pontos na avaliação curricular. Persistindo o empate, a              
classificação será em favor do candidato mais idoso. 
● O resultado será divulgado até o dia 10/02/2021.  

 
MATRÍCULA 
 

● Os candidatos aprovados devem confirmar sua participação como aluno do          
Curso de Especialização em Radiologia Médica no período de 11/02 a 22/02/2021 por             
e-mail.  
● Os alunos Curso de Especialização em Radiologia deverão comparecer na          
SJT no dia 1ºde março de 2021, para assinatura do contrato, entrega de documentos              
e início do curso. 
● Em caso de não confirmação ou não comparecimento, será convocado o           
candidato imediatamente posterior ao último convocado, seguindo a seqüência de          
classificação por ordem crescente. 
 

Para efetivação da matrícula o candidato deverá obrigatoriamente: 
● Entregar: fotocópia do RG, CPF e CRM; - fotocópia autenticada do diploma de             
médico ou declaração da Instituição de Ensino de que o candidato concluiu o último              
período da Faculdade de Medicina; - uma foto 3X4 (recente). 
● Atestado de Antecedentes Médicos emitido pelo CRM, atualizado. 
● Assinar contrato de participação no curso, formalizando o aceite aos seus           

termos e condições. 
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● SOBRE O CURSO 

●   Início: 1º de março de 2021. 
●   Mensalidade: isento  
●   Matrícula no CBR - Abril 2021 
 

 

Em caso de dúvidas sobre o Processo de Seleção, o candidato deve entrar em contato               
com a SJT pelos telefones (31) 98299 6459 ou (31) 38013605 – ou pelo e-mail:               
carminha.lage@sjt.med.br 
 

Dr. Fabricio Maia Torres Alves 
Diretor Médico SJT/ALLIAR 

Coordenador do Curso de Especialização em Radiologia 
 

Dr. Filipe Maia Torres Alves 
Diretor Administrativo SJT/ALLIAR 

 
Maria do Carmo Araújo Lage 

Gerente Administrativo.RH 
Coordenadora do Processo de Seleção de Médicos – 2021/2023 

 
 

 
 

Cronograma 

Ordem Atividade Período Obs 

1 Inscrição 
Envio do Currículo e comprovantes 

01/12/2020 a  
31/01/2021 

e-mail 

2 Análise de currículos 01/02 a 03/02/2021  Ipatinga 

3 Entrevista   04 e 05/02/2021 on-line 

5 Resultado Final 10/01/2021 e-mail 

6 Confirmação da Matrícula 11/02 a 22/02/2021 e-mail 

7 Documentação e Início do curso 01/03/2021 - 7h SJT.Ipatinga 
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Avaliação curricular 

 

Fonte de Pesquisa para referência e análise 

http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah.xis&base=LILACS&lan

g=i 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals - 
http://www.cna-cap.org.br/db_busca.php4 

 
 

                      Processo Seletivo para  Especialização em Radiologia Médica  
AVALIAÇÃO CURRICULAR 

  
                Candidato: 
Ord
em 

ITENS DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO  

PONTUAÇÃO  

 
MÁXIMA OBTIDA  

1 Estágios 

extracurriculares com 

certificação –  

Carga horária: mínima 

de 6 m 

 duração mínima de 1 ano: 2 ponto por ano 

   duração mínima de 6 meses (um ou mais): 1 por 

semestre 

 Experiência profissional: 5 por semestre 

40 

 
 

2 Monitoria e Iniciação 

Científica 
 Monitoria curricular (uma ou mais): 2 

 Monitoria extracurricular com certificação 

expedida pela 

Universidade/Faculdade (uma ou mais): 2 

 Iniciação científica (uma ou mais): 2 

 

10 

 
 

3 Participação em 

Congressos 

(registrado em anais) 

 Organização (uma ou mais): 1 

 Palestra ou apresentação de trabalho (uma ou 

mais):5 por trabalho 

 Ouvinte (uma ou mais): 1 por evento 

5 

 
 

4 Publicação de Artigos 

Científicos 
 Revista Estrangeira (1 ou +)- indexada: 5,0  - 
não indexada: 1 Revista Nacional (1 ou +)- 

indexada : 2 - não indexada: 1 

 

5  

5 Conhecimento de 

idiomas 

(declaração de escola 

reconhecida, c/ 

endereço,CNPJ 

 

Curso inglês – fluência oral e escrita (comprovado 

com aprovação testes Michigan, Cambridge, 

TOEFEL, IELTS, FCE): 10 

 Curso inglês avançado/intermediário: 5 Outras 

línguas estrangeiras (avançado/intermediário): 5 

10  

6 Entrevista de 0 a 30 pontos  30  

 

TOTAL DE PONTOS DISTRIBUÍDOS = 100 PONTOS  
100  

Observações e comentários: 
 


