HOSPITAL ANGELINA CARON
Comissão de Residência Médica
EDITAL N.º01/2018

CONCURSO SELETIVO PARA ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA – 2018

O diretor da Sociedade Hospitalar Angelina Caron torna público o edital que rege o processo para seleção
e ingresso de médicos no programa de especialização em cardiologia.

1. ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA:
1.1.

O programa de especialização em cardiologia do Hospital Angelina Caron é credenciado pela
Sociedade Brasileira de Cardiologia.
1.1.1. Programa com duração de dois (02) anos: 01 vaga para candidatos que tenham
cursado residência em clínica médica em programa de residência credenciado pela
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou que tenham título de especialista
pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica.
1.1.2. Programa com duração de quatro (04) anos: 04 vagas para candidatos que deverão
cursar dois (02) anos em clínica médica e dois (02) anos em Cardiologia.

2. SELEÇÃO:
2.1.

Inscrições:
2.1.1. As inscrições deverão ser feitas no período de 15/01/2018 a 09/02/2018 na
Coordenação de Ensino e Pesquisa do Hospital Angelina Caron (fone 3679-8288).
2.1.2. As inscrições poderão se feitas pessoalmente ou:
Enviadas pelo correio para o endereço:
HOSPITAL ANGELINA CARON
COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA
a/c Camila Dernis
Rodovia do Caqui nº 1.150 - Campina Grande do Sul / PR
CEP 83.430-000
Enviadas em formato PDF para o email:
coreme@hospitalcaron.org.br
2.1.3. Para inscrever-se o candidato (a) deve utilizar a ficha de inscrição disponibilizada no
anexo 01 deste edital.

2.2.

Forma de seleção:
2.2.1. Primeira fase: Prova geral no dia 20/02/2018, com 10 questões DESCRITIVAS sobre
Clínica Médica, aplicada das 08:00 às 12:00 horas, no auditório do Hospital Angelina

2.2.2. Segunda fase: Avaliação curricular e entrevista no dia 22/02/2018, em horários designados
e comunicados pelos serviços de Cardiologia aos candidatos. Serão automaticamente
eliminados os candidatos que não entregarem o Curriculum vitae no prazo previsto e na
formatação exigida. A não comprovação documental de cada ítem do Curriculum vitae
excluirá a respectiva pontuação do candidato. Deverão entregar o currículo até o dia
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22/02/2018, encadernado a critério do candidato, obrigatoriamente apresentado conforme a
formatação descrita abaixo e a ficha curricular descrita no anexo 3:
- Dados de Identificação pessoal: Nome, nascimento (local e data), filiação e documentos
(RG e CPF).
- Histórico Escolar: Instituição, ano e local de cursos de primeiro, segundo e terceiro
graus de ensino.
- Atividades da Graduação: Monitorias em disciplinas curriculares (máximo 5 monitorias pontuação 0,3 cada). Apresentar declaração ou diploma emitido pela instituição de
origem.
- Atividades Extra-curriculares: Estágios voluntários na área de saúde (máximo 4 estágios
- pontuação 0,1 cada). Estágios voluntários na especialidade pretendida (não repetir
aqueles incluídos no item anterior - máximo 5 - pontuação 0,3 cada). Cursos de
extensão universitária (máximo 5 - pontuação 0,02 cada). Participação em eventos
científicos (congressos, jornadas, simpósios e outros - máximo 10 - pontuação 0,01
cada)
- Produção Científica: Trabalhos apresentados em eventos científicos (congressos,
jornadas, simpósios e outros, máximo 5 - pontuação 0,4 cada). Trabalhos publicados
em revistas científicas (não confundir com publicações nos anais dos eventos - máximo
5 - pontuação 0,5 cada). Premiações recebidas em eventos científicos (máximo 5 pontuação 0,3 cada). Idiomas (máximo 2 - pontuação 0,2 cada).

3. RESULTADOS
As notas finais serão obtidas pelo somatório da nota da prova geral (peso ....%) e da entrevista e
avaliação curricular (peso ....%). A data de divulgação dos resultados será informada no dia da
entrevista e análise curricular.
Para desempate será utilizada a idade do candidato, favorecendo ao candidato com mais idade,
considerando dia, mês, ano e hora se necessário, do nascimento.

4. MATRÍCULAS:
Após a divulgação dos resultadosos candidatos selecionados deverão proceder suas matrículas na
Coordenação de Ensino e Pesquisa, preenchendo a ficha de matrícula disponibilizada no anexo 2
deste edital e apresentando os documentos exigidos.
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ANEXO 01
Ficha de inscrição na seleção em especialização em Cardiologia

NOME :

foto 3x4

CPF nº:

Nº CARTEIRA DE IDENTIDADE /UF:

IDADE:

Data de nascimento:

LOCAL DO NASCIMENTO:

UF:

Pai :

ENDEREÇOS

EM CURITIBA

FILIAÇÃO

Mãe :

Rua / Nº

Bairro
Telefone(s)

fixo:

celular:

EM OUTRO MUNICÍPIO

Cidade

UF

Rua / Nº

CEP

DDD:

Telefones

fixo:

Celular:

e-mail
INSTITUIÇÃO
DE ENSINO

Nome
Sigla

(GRADUAÇÃO
EM MEDICINA)

Cidade/UF

Ano da graduação:

Em curso

[ ]

Declaro que li compreendi e estou ciente e de acordo com as exigências do edital nº 01/2018 que rege o presente concurso.
Data

ASSINATURA DO CANDIDATO OU REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 02
Ficha de Matrícula
Nome
Foto 3x4

Duração [ ] 2 anos [ ] 4 anos Início: 01/03/2018 / Término:
Pai
Mãe
Cidade / UF
Filiação / Endereço dos pais

Rua / número
Complemento

CEP

Telefones

(

)

Data

Dados pessoais

Nascimento
Local / UF
Dependentes [

Situação civil

] Não [

] Sim / Nº:

Cidade / UF
Rua / número
Endereço atual

Complemento
Telefones

E-mail
CRM
CPF

Documentos
(Anexar
fotocópias)

RG
Título de Eleitor
Alistamento Militar
Instituição de Ensino
Sigla

Formação

Cidade / UF
Ano da graduação

Assinatura
Anexar documentação obrigatória
1.

01 foto 3x4 recente.

2.

Fotocópia autenticada frente e verso da “cédula de identidade” do Conselho regional de Medicina do Paraná.
2.1. Nos casos em que o registro no CRM encontrar-se em processo deverá ser apresentada a fotocópia
autenticada do protocolo do respectivo processo de registro e posteriormente do documento definitivo.
Fotocópia autenticada frente e verso do diploma de formatura em Medicina.
3.1. Nos casos em que o diploma ainda não foi emitido deverá ser apresentada a fotocópia autenticada da
declaração de conclusão de curso e posteriormente do documento definitivo.
Fotocópia autenticada frente e verso do certificado de cumprimento integral do Programa de Valorização do
Profissional da Atenção Básica (PROVAB) ou do cumprimento integral do Programa de residência médica em
medicina geral de família e comunidade (PRMGFC), para aqueles que foram beneficiados com 10% de
acréscimo na nota.

3.

4.

5.

Fotocópia autenticada Certificado de conclusão ou declaração que cursa o último ano de programa de
residência médica ou especialização em Clínica Médica

6.

Fotocópia comum da carteira de vacinação.
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ANEXO 03
Ficha Curricular

ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA
Nome
Critérios Avaliados

Número
máximo2
5

Monitorias de disciplinas
Graduação

Pontuações Estabelecidas
Pontuação
Pontuação
individual3
máxima
1,5
0,3

Preenchimento pelo candidato
Pontuação
Número1
obtida4

“curriculares”
Estágios “voluntários” na

4

0,1

0,4

5

0,3

1,5

5

0,02

0,1

10

0,01

0,1

5

0,4

2,0

5

0,5

2,5

5

0,3

1,5

2

0,2

0,4

área de saúde
Estágios “voluntários” na
especialidade pretendida
Extracurriculares

Cursos de extensão
universitária
Participação em eventos
científicos
Trabalhos apresentados em
eventos científicos

Produção
Científica

Trabalhos publicados em
revistas científicas
Premiações recebidas

Língua estrangeira

Somatório da pontuação5
Orientação para preenchimento:
Preencha a coluna “número1” com o total de cada ítem, respeitando o “número máximo2”, multiplique pela “pontuação
individual3” correspondente e preencha a “pontuação obtida4”. Após preencha o espaço “somatório da pontuação5”

DATA

1)

ASSINATURA DO CANDIDATO OU REPRESENTANTE LEGAL

Diretor Geral
Jorge Itsuo Fukushima
Campina Grande do Sul, 11 de janeiro de 2018.

Página 5 de 5

