CENTRO DE ESTUDOS
DO CENTRO RADIOLÓGICO CAMPINAS

EDITAL E NORMAS DO CONCURSO PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM RADIOLOGIA E
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - NÍVEL A4 (2019)
Programa Reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
O Centro de Estudos do Centro Radiológico Campinas - Unidade Hospital Vera Cruz divulga as regras para o
preenchimento das vagas para o curso de aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem nível A4 para o ano
de 2019, conforme o presente edital.
CAPÍTULO I - DAS INSCRIÇÕES
O concurso de Seleção para o Curso de Aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem para o ano de 2019,
nesta Instituição, estará aberto e o número de vagas será:
ESPECIALIDADE
Radiologia e Diagnóstico

VAGAS
OFERECIDAS
03

SITUAÇÃO DO
PROGRAMA CBR
Credenciado

DURAÇÃO DO
PROGRAMA
01 ano

por Imagem *

* As vagas serão preenchidas conforme a ordem de colocação/interesse dos candidatos no processo seletivo, podendo
ser distribuídas entre as subespecilidades: Geral, Medicina Interna e Neurorradiologia.
Para o concurso de Seleção ao Curso de Aperfeiçoamento junto ao Centro de Estudos do Centro Radiológico Campinas
Ltda. - Unidade Hospital Vera Cruz serão aceitas inscrições de médicos radiologistas com curso de aperfeiçoamento ou
residência médica de 03 anos completos credenciados pelo Colégio Brasileiro de Radiologia.
As inscrições deverão ser feitas no período de 19/11/2018 à 16/01/2019, mediante envio da ficha de inscrição
devidamente preenchida disponível no site www.crcamp.com.br, juntamente com o currículo completo, que deve ser
enviado pelo correio para o Centro Radiológico Campinas - CRC na Av. Andrade Neves, 707, 6º Andar, Sala 602, Bairro
Botafogo, Campinas SP, CEP 13013-161 (A/C Daniela Albino).
I-É obrigatório constar no currículo as informações abaixo:
a) Número de Cadastro de Pessoa Física;
b) Número do RG e estado de federação;
c) Número de inscrição no Conselho Regional de Medicina;
d) Endereço Completo e telefones;
e) Certificado ou Comprovante de término de Residência Médica em Radiologia ou curso de Aperfeiçoamento
Credenciado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia.
Os candidatos deverão providenciar pagamento de taxa para a inscrição no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais),
através de cheque nominal ao Centro de Estudos do Centro Radiológico Campinas junto com a documentação prevista no
parágrafo anterior.
Será considerada como data limite de inscrição a postagem via correio até 16/01/2019.
Não será aceito pedido de devolução da importância, em hipótese alguma.
O candidato portador de deficiência física, ou que necessitar de condição especial para realização da prova deverá
solicitar até o término das inscrições.
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CAPÍTULO II - DO EXAME
O exame consta de três etapas com valores de pontuação conforme discriminação abaixo.
A) Prova prática com 20 questões relacionadas as seguintes áreas de radiologia (Medicina Interna, Neurologia, Músculo
Esquelético, Imagem da mulher e Ultrassonografia) com valor de pontuação de 50%;
B) Análise de currículo com valor de pontuação de 25%;
C) Entrevista com valor de pontuação de 25%.
Fase IA prova de conhecimentos médicos ocorrerá no dia 22/01/2019, as 09:00h, com duração de 02 horas.
Local: Hospital Vera Cruz - Salão Nobre - 2º andar - Rua 11 de Agosto, 495, Campinas-SP.
O candidato deverá comparecer ao local da prova com 30 minutos de antecedência, munido de caneta com tinta azul ou
preta e apresentar o original com foto de um dos seguintes documentos:
 Cédula de Identidade – RG;
 Carteira Nacional de Habilitação, dentro do prazo de validade;
 Carteira do Registro no Conselho Regional de Medicina .
Não haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
Será anulada a resposta que apresentar rasura ou duplicidade de resposta.

Será excluído da seleção o candidato que:
1- Apresentar-se após o horário estabelecido;
2- Não comparecer seja qual for o motivo alegado.

A análise do currículo terá seus critérios avaliados pelos itens abaixo:
1 - Histórico escolar do curso de graduação em medicina;
2 - Estágios extracurriculares;
3 - Participação em Congressos durante a Residencia em Radiologia/ Aperfeiçoamento em Radiologia;
4 - Publicação de trabalhos científicos durante a Residência em Radiologia/ Aperfeiçoamento em Radiologia.
Fase IISerão classificados para 2ª fase (Entrevista) os candidatos que obtiverem as maiores notas, somando a nota da prova e
nota de curriculum.
Em caso de notas iguais, serão utilizados os seguintes critérios de desempate:
1º -Maior nota da prova;
2º- Maior Nota da Análise de Curriculum;
3º- Maior Idade constante na Carteira de Identidade.
Os candidatos aprovados serão convocados para a entrevista, via contato telefônico e e-mail e deverão apresentar-se na
mesma data (22/01/2019) as 14:30h no mesmo local onde a prova foi realizada, (Hospital Vera Cruz - Salão Nobre - 2º
andar - Rua Onze de Agosto, 495, Campinas-SP).

O resultado final do exame será publicado em ordem classificatória no dia 28/01/2019 no site da Instituição
www.crcamp.com.br.
Não cabem recursos das decisões da Comissão de Seleção ou das Bancas Examinadoras.
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O candidato deverá obter nota mínima 6,00 para aprovação final.
O período de inscrição para realização do processo seletivo poderá ser prorrogado mediante comunicado às partes
através de avisos oficiais publicados nos canais adequados.
Caso não seja atingido o número mínimo de 2 inscritos por vaga disponibilizada para o curso, este concurso poderá ser
cancelado pela Comissão de Seleção com a devolução da taxa de matrícula.
A Comissão de Seleção divulgará, sempre que se fizer necessário, normas complementares ao presente Edital e avisos
oficiais referentes ao presente concurso para curso de aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem nível
A4.
Ao se inscrever no presente processo seletivo, o candidato expressa sua concordância com os outros termos deste Edital.
Casos omissos e situações não previstas neste Edital ou nos avisos oficiais serão decididos pela Comissão de Seleção.
CAPÍTULO III - DAS MATRÍCULAS
A matrícula será realizada no dia 07/02/2019, no Centro Radiológico Campinas com horário de funcionamento das 09:00
as 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas, no endereço Av. Andrade Neves, 707, 6º Andar, Sala 602, Bairro Botafogo, Campinas
SP, CEP 13013-161 (Com Daniela Albino).
Para a efetivação da matrícula o interessado e/ou procurador legalmente habilitado deverá preencher o formulário para
ocupação de vaga e apresentar os documentos abaixo:







Comprovante de inscrição no Conselho Regional;
Certificado ou Comprovante de término de Residência Médica em Radiologia ou curso de Aperfeiçoamento
Credenciado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia.
02 fotos 3x4 coloridas;
02 cópias reprográficas do CPF e RG do candidato;
Pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) com cheque nominal ao Centro de
Estudos do Centro Radiológico Campinas.
Os médicos estrangeiros e os brasileiros portadores de diploma de medicina obtidos em faculdades no exterior,
revalidados ou não, deverão cumprir obrigatoriamente as normas emanadas pelo Conselho Federal de Medicina
em sua Resolução CFM n° 1832/2008 ou outra que a substitua, para que sejam aceitos no curso pretendido.

O não cumprimento da matrícula no prazo implicará na desclassificação do candidato.
O Programa de Curso de Aperfeiçoamento em Radiologia terá início em 01/03/2019 e o aperfeiçoando deve apresentarse ao Hospital Vera Cruz no departamento de Radiologia as 08:00h.
Local: Rua Barreto Leme nº 245.
Havendo vaga não preenchida, os candidatos serão convocados mediante contato telefônico, de acordo com a lista
classificatória.
CAPÍTULO IV – DO APERFEIÇOAMENTO
O aperfeiçoando aprovado e regularmente matriculado iniciará seu programa em 01/03/2019 com duração prevista de
01 ano, carga horária de segunda a sexta feira das 08:00 as 12:00h/14:00h as 18:00h, além dos períodos de plantões
posteriormente distribuídos entre os candidatos aprovados.
O programa de atividade teórica e prática é apresentado no início de cada ano letivo.
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O curso de Aperfeiçoamento terá o custo mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem pagos para o Centro de Estudos
do Centro Radiológico Campinas.
Campinas-SP, 15 de novembro de 2018.
Centro de Estudos do
Centro Radiológico Campinas Ltda./HVC
Dr. Adilson Prando (diretor)
Dr. José Luiz C. Marins (diretor)
Dra. Patrícia Prando Cardia (coordenadora do curso)
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