CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E FORMAÇÃO
EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Edital do Processo Seletivo 2018 em conformidade
com as regras do CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia)

O Serviço de Radiologia do Hospital da Cidade de Passo Fundo, situado à Rua Tiradentes, número 295, centro, Passo
Fundo - Rio Grande do Sul, comunica, nos termos a seguir, as regras para seleção dos aperfeiçoandos em radiologia e diagnóstico por imagem que iniciarão seus cursos em 2018.

CURSO

VAGAS

DURAÇÃO

Aperfeiçoamento e Ultrassonografia

02 (duas)*

1 ano

Aperfeiçoamento e Formação em Radiologia e Diagnóstico por Imagem

02 (duas)

3 anos

* 01 (uma) vaga do curso de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia reservada para o serviço militar obrigatório.

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ULTRASSONOGRAFIA
- O início do curso está previsto para 01/03/2018, com duração prevista de 1(um) ano;
- O aperfeiçoamento prático do curso oferecerá ensino supervisionado, com nível de complexidade progressivo, dentro das
modalidades de ultrassonografia geral, ultrassonografia gineco-obstétrica, ultrassonografia com Doppler, além de procedimentos
intervencionistas à ultrassonografia.
- O curso será ministrado de segunda a sexta-feira, das 07 às 19 horas, com carga horária semanal de, no máximo, 60 horas;
- Além das atividades práticas, serão também realizadas atividades teóricas, conforme calendário a ser divulgado no início do ano
letivo.

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E FORMAÇÃO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
- Solicita-se, como pré-requisito para a inscrição no curso de Aperfeiçoamento e Formação em Radiologia e Diagnóstico por
Imagem, a realização do Aperfeiçoamento em Ultrassonografia nesta instituição;
- O início do curso está previsto para 01/03/2018, com duração prevista de 03(três) anos;
- O treinamento é embasado nos requisitos mínimos do Programa Básico do Curso de Aperfeiçoamento e Formação em
Radiologia e Diagnóstico por Imagem do CBR;
- O aperfeiçoamento prático do curso oferecerá ensino supervisionado, com nível de complexidade progressivo, dentro das
modalidades de radiologia geral e contrastada, ultrassonografia geral e com Doppler, noções de procedimentos intervencionistas
em radiologia, ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea, tomografia computadorizada e ressonância magnética nuclear;
- O curso será ministrado de segunda a sexta-feira, das 07 às 19 horas, com carga horária semanal de, no máximo, 60 horas;
- As avaliações serão práticas e teóricas, e ocorrerão ao final de cada um dos estágios, além da realização das avaliações anuais do
CBR;
- Além das atividades práticas, serão também realizadas atividades teóricas, conforme calendário a ser divulgado no início do ano
letivo;
- Cumprido o acima, e uma vez aprovados segundo os critérios de avaliação, após o final do curso os candidatos receberão seu
certificado de conclusão de curso, qualificando-se assim para realização da prova do exame de suficiência do CBR.

INSCRIÇÕES
- A ficha de inscrição estará disponível no Hospital da Cidade de Passo Fundo, na Rua Tiradentes, número 295, centro, Passo
Fundo/RS, CEP 99010-260, podendo também ser obtida a partir do site da instituição (www.hcpf.com.br), devendo ser adequadamente preenchida e posteriormente apresentada, até às 08 horas em ponto do dia 13/01/2018. A prova iniciará pontualmente às
09 horas da manhã, na Sala de Estudos Dr. Luiz Fragomeni (SELF - mais detalhes abaixo), diretamente ao coordenador do curso,
Dr. Fernando Boscatto ou ao Dr. Robson Rotenfusser; ou ainda, enviada via carta registrada, aos cuidados do doutor Fernando
Boscatto ao Hospital da Cidade de Passo Fundo, juntamente com uma cópia autenticada do diploma de conclusão em curso
superior de Medicina e de documento de identidade. Os documentos originais (diploma, curriculum vitae e documento de
identificação) devem ser apresentados no dia da prova;
- O candidato é responsável civil e criminalmente pelas informações prestadas;
- A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras estabelecidas neste edital, sobre as quais
não poderá alegar desconhecimento ou inconformidade;
- O candidato portador de deficiência física, ou que necessitar de qualquer condição especial para a realização do exame, deverá
manifestar-se por escrito, declarando expressamente sua necessidade, sendo que este manifesto deve ser entregue em mãos ou
via carta registrada (AR) para o coordenador do curso, Dr. Fernando Boscatto, com no mínimo uma semana de antecedência em
relação a data da prova.
PROCESSO DE SELEÇÃO
- A avaliação para ingresso do aperfeiçoando ocorrerá através de 3 critérios distintos e com pesos igualmente distintos, conforme
segue:
1) Prova, cujo valor proporcional representará 50% do total da nota final;
2) Entrevista, cujo valor proporcional representará 30% do total da nota final;
3) Análise curricular, cujo valor proporcional representará 20% do total da nota final;
Através destes três critérios será formulada uma nota final, e os candidatos com as duas melhores notas ingressarão nos cursos
aos quais se inscreveram;
- Como critério de desempate será utilizado o Curriculum Vitae;
o

- A prova ocorrerá no dia 13/01/2018, às 09 horas da manhã em ponto, na Sala de Estudos Luiz Fragomeni (SELF), no 9 andar do
Edifício Centenário do Hospital da Cidade, na Rua Uruguai esq. c/ a Rua Silva Jardim com término previsto para às 12 horas em
ponto;
- A data limite para interposição de recurso será 16/01/2018, até às 16 horas. A fundamentação para as razões da inconformidade
apontada pelo candidato deverá ser encaminhada por escrito, juntamente com a literatura médica embasando as razões recursais,
sendo que estes devem ser dirigidos para a Secretaria da Administração do Hospital da Cidade de Passo Fundo, Rua Tiradentes,
número 295, centro, Passo Fundo - RS, CEP 99010-260;
- Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a realização da prova 15 (quinze) minutos antes do horário estabelecido, às 08 horas e 45 minutos portanto, munidos obrigatoriamente dos originais de suas cédulas de identidade e carteira do
Conselho Regional de Medicina do seu estado de origem, não sendo aceitos quaisquer outros documentos de identificação;
- No ato da realização da prova o candidato deverá portar caneta transparente esferográfica azul ou preta;
- Durante a realização da prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, sob pena de
eliminação imediata do processo seletivo. Da mesma forma, não será também permitida a utilização de quaisquer aparelhos
eletrônicos, inclusive relógios, bem como acessórios como bonés, boinas ou outros. A insistência no uso destes mesmo após
advertência verbal implicará na eliminação imediata do candidato do processo seletivo. Também implicarão em eliminação
imediata do candidato do processo seletivo apresentar-se após o horário estabelecido (08 horas e 45 minutos) ou não comparecer
ao exame, independentemente de qualquer que seja o motivo alegado;

- As entrevistas serão realizadas no dia 13/01/2018, no mesmo dia da prova portanto, a partir 14 horas em ponto, no setor de
Diagnóstico por Imagem do Hospital da Cidade, no segundo andar do Edifício Centenário.
- Serão realizadas no dia 13/01/2018 um máximo de 16 (dezesseis) entrevistas, sendo os candidatos chamados por ordem
alfabética. Entrevistas que não tiverem sido realizadas neste dia serão marcadas individualmente para a semana seguinte, com
definição, nesta ocasião, de hora e local;
- Os gabaritos e a classificação serão divulgados no dia 19/01/2018, a partir das 14 horas em ponto, quando estarão disponíveis na
Secretaria da Administração do Hospital da Cidade de Passo Fundo.
MATRÍCULA
- A matrícula do candidato aprovado deverá ser realizada no período entre os dias 19/01/2018 a 26/01/2018, no Serviço de
Radiologia do Hospital da Cidade de Passo Fundo, Rua Tiradentes, número 295, centro, Passo Fundo - RS, CEP 99010-260,
quando deverão apresentar carteira do Conselho Regional de Medicina do seu estado de origem, cópia autenticada do diploma de
graduação em curso superior de medicina, cópia simples do RG e CPF e uma foto 3x4 recente (colorida);
- O não comparecimento do candidato aprovado dentro do prazo estipulado, sob qualquer hipótese, irá automaticamente configurar desistência da matrícula com consequente chamada, imediatamente após findo o prazo (26/01/2018), do candidato classificado em segundo lugar, que terá até dois dias úteis para comparecer, seguindo as mesmas regras para matrícula acima citadas, e
assim sucessivamente.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Serviço de Radiologia do Hospital da Cidade de Passo Fundo - Rua Tiradentes, número 295, centro, Passo Fundo - RS - CEP
99010-260. Telefone: (054) 99973-5385 - E-mail: di.diagnosticoporimagem@gmail.com
Passo Fundo, 15 de Dezembro de 2017.

Dr. Paulo Sério Bonfiglio Osório
CRM-RS 04838 - Chefe do Serviço e da Residência
Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem
do Hospital da Cidade

Dr. Fernando Boscatto
CRM-RS 26107 - Coordenador do Serviço de Residência
Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem
do Hospital da Cidade

SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
DO HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO
Ficha de Inscrição
Aperfeiçoamento em Ultrassonografia
Aperfeiçoamento e Formação em Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Nome

Sexo

Idade
F(

Identidade

CPF

)

M(

)

Naturalidade

Atualmente reside em

Concluiu o curso de Medicina na (universidade) _______________________________, na cidade de____________________
no ano de____________.
Se realizou outros cursos/residência após o término da faculdade de medicina, descreva qual, quando e onde:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Por qual meio tomou conhecimento de nosso curso (amigos, internet, etc): ________________________________________
Data do preenchimento desta ficha: ________/______/________.

Assinatura:

