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'1. Do P rograma:

A Unidade Mogiana de Diagnóstico por lmagem (UMDI - Medicina

Diagnóstica), que tem como coordenador da Especialização em Radiologia e

Diagnóstico por lmagem, o Professor Doutor Nitamar Abdala, vem por meio

desse edital, anunciar a abertura das inscrições para a Especialização em

Radiologia e Diagnóstico por lmagem.

Serão disponibilizadas 04 (quatro) vagas devidamente reconhecidas pelo

Colegio Brasileiro de Radiologia (CBR).

2. Das lnscrições:

2.1. Sob hipótese nenhuma serão aceitas inscrições de médicos que tenham

sido formados em cursos não autorizados pelo MEC.

2.2. Êm se tratando de médicos estrangeiros as inscrições poderão ser

realizadas mediante apresentação do diploma revalidado e do registro no

Conselho Regional de Medicina. Será exigida, ainda, comprovação

suplementar do visto permanente no país.

2.3. Em se tratando de médicos brasileiros, formados por faculdades

estrangeiras, o diploma deve estar revalidado por universidade pública, na

forma da Lei.

2.4. Aos médicos estrangeiros formados no Brasil será exigida a

aprêsentaÉo do visto permanente no Brasil.

2.5. As inscrições deverão ser feitas no período de 01t121201g a

0910112020, pelo correio, ou pelo site www.cdb.com.br ou
pessoalmente das th até as 17h na Secretaria da Comissão de

Especialização Médica da lnstituição, no endereço Rua prof. João

Cardoso Pereira, 152 - Pq. Monte Líbano - Mogi das Cruzes - Sp,

CEP-08780-260. lnformações peto Fone: (í1) 4798-9999 (Ramal

9706), com lvanilde.
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2.6. As inscrições poderão ser efetuadas através de Procuração, sendo de

inteira responsabilidade do candidato as informações fomecidas pelo

procurador.

2.7. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito através de depósito

bancário até o dia 0910112020, pelo Banco 34í - ltaú , Agência: 0í42, na Conta

Corrente: 46057-5, Favorecido: Unidade Mogiana de Diagnóstico por lmagem.

2.7.1 . O candidato deverá enviar o comprovante via correio ou scaneado por e-

mail para o endereço: residencia.mogi@cdb.com.br

2.8. Pagamentos efetuados depois das 21 horas do dia 09/01/2020 não serão

considerados, o que implicará a não efetivação da inscrição.

2.9.Taxa de inscrição R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais).

3.1. Fotocópia da Cedula de ldentidade;

3.2. Fotocópia do Comprovante de lnscrição no Conselho Regional de

Medicina, ou Diploma de Medico, ou Declaração da lnstituição de Ensino que o

candidato cursou a última série ou período do Curso Médico;

3.3. Declaração de que o curso de Medicina realizado é autorizado pelo

MEC, quando não for ainda reconhecido;

3.4.Foto3x4recente;

3.5. Comprovante copiado da taxa de pagamento da inscrição;

3.6. Os candidatos que optarem por realizar a inscrição via lnternet deverâo

enviar os documentos exigidos com data de postagem até o dia 0Bl01IZO2O.

4. Das Provas:

O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira, prova

escrita com peso de 70o/o e a segunda etapa consta de prova prática, com peso

de 20'/o e análise curricular com peso de 1Oo/o, segundo Resolução: CNRM No

00812004, de 05 de agosto de 2004.
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3. Documentos Exigidos no Ato da lnscrição:
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4.í. Primeira Etapa

4.1 .1 . A prova será escrita, objetiva, versando sobre conhecimentos médicos

em 06 especialidades, com igual número de questões e mesma pontuação

para cada uma delas: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Epidemiologia,

Obstetrícia e Ginecologia, Pediatria e Radiologia.

4.1 .1 .1 .A prova constará de 100 (cem) questões, valendo 01 (um) ponto cada,

com duração de 4 (quatro) horas.

4.1 .1 .2.Haverá apenas 01(uma) resposta correta para cada questão.

4.2 Segunda Etapa (Prova prática /análise curricular e entrevista):

Serão convocados para a segunda etapa os 12 candidatos melhor classificados

na primeira etapa.

A prova prática será realizada com casos clínico-radiológicos, projetados para

que o candidato descreva o exame e formule hipóteses diagnósticas,

demonstrando o raciocínio clínico-radiológico.

Análise de cunÍculo e entrevista serão realizadas pelos preceptores do Serviço.

4,2. 1 Local e Horário da Realização do processo seletivo

4.3.í.Prova teórica ( primeira etapa)

Data: I 0/01/2020 (sexta-feira)

Horário: (Primeira Etapa) ths às í2 hs SALA 1102

Local: UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS,

Endereço: Av. Francisco Rodrigues Filho, 1233 - Vila Mogilar, Mogi das Cruzes
- sP, 08773-380
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4.3.2. Prova prática e análise curricular

D ata:. 1 0 I 0 1 I 2020(sêxta-fei ra)

Horário: (Segunda Etapa) 14 hs

LOCAI: CLíNICA CDB - MEDICINA DIAGNÓSTICA

Endereço: Rua: Professor João Cardoso Pereira, 152 - Parque Monte Líbano,

Mogi das Cruzes - SP, 08780-260

Os candidatos deverão enviar por e-mail o currículo para a secretária da

residência (residencia.mogi@cdb.com.br) aos cuidados de lvanilde e trazer o

currículo no dia 1010112020 (sexta-feira) às 14hs, na clinica CDB - MEDICINA

DIAGNÓSTICA.

5. Dos resultados:

5.1.Os resultados da prova teórica serão publicados no dia 1010112020 na

própria instituição, (CDB) às 13hs.

5.2.Os resultados da entrevista serão publicados no dia 10/01/2020 na própria

instituição, (GDB) às 18hs

6. Da matrícula:

As matrículas dos candidatos aprovados deverão ser realizadas no período de

1310112020 ao dia 2010112020.
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6.1 .Documentação:

Cedula de ldentidade;

CPF;

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Comprovante de lnscrição no Conselho Regional de Medicina, Diploma de

Médico ou Declaração da lnstituição de Ensino que o candidato cursou a última

série ou período do Curso Medico;

Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar;

2 (duas) fotos 3 x 4 recentes;

6.2.Os candidatos deverão comparecer para realização da matrícula no

período estipulado. O não comparecimento no período máximo de 2 (dois) dias

úteis implicará em perda da vaga. No caso de candidatos excedentes que

forem convocados, terão também o ptazo máximo de 2 (dois) dias úteis para

realização da matrícula.

6.3.Para o candidato que se encontrar com vaga reservada por estar prestando

serviço militar obrigatório, o prazo para confirmação de sua matrícula será do

dia 2911212019. Caso não seja realizada a matrícula no período estabelecido,

será convocado, de acordo com a ordem de classificação do processo seletivo,

candidato para preenchimento de sua vaga.

7. Do lnício dos Programas

Atenciosamente,

Prof. Dr. Nitamar Abdala
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Os programas terão início no dia 01/03/2020


