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HOSPITAL DILSON GODINHO 
 

EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE 
APERFEIÇOAMENTO MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 

POR IMAGENS– 2014 
 
 
O Hospital Dílson Godinho torna público, que estarão abertas as inscrições para seleção dos 
candidatos ao preenchimento de vagas no Programa de AperfeiçoamentoMédicoem Radiologia e 
Diagnóstico por Imagens 2014. 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 
Endereço: Av  Geraldo Athayde, 480 – Bairro Alto São João – CEP 39400-292  

Telefone: 38 3229 4000 ( Geral )  
38 32294099( Secretaria da Comissão de Residência Médica – COREME )- 7:00  às  
13:00 hs 

site: www.hospitaldilsongodinho.org.br 

E-mail:residenciamedica@hospitaldilsongodinho.org.br 

Coordenador do Programa: Dra. Katiane de Freitas Mota Gomes 

 

O Processo Seletivo de ingresso ao Programa de Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Diagnóstico 
por Imagens reger-se-á por este EDITAL, baseado nas diretrizes estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de 
Radiologia ( CBR ) para os Programas de Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Diagnóstico por 
Imagens credenciados pelo CBR. 

 

1. DOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA OS CANDIDATOS: 

Parágrafo único: Para inscrição no Processo Seletivo de ingresso ao Programa de Aperfeiçoamento 
Médico em Radiologia e Diagnóstico por Imagens é necessário que o candidato tenha concluído o 
Curso de Graduação em Medicina ou que venha a concluí-lo até o dia 30/12/2013. No momento da 
entrega dos documentos comprobatórios do currículo será exigido o certificado de conclusão ou 
atestado da instituição onde está cursando o pré-requisito de que irá concluí-lo até o dia 30/12/2013. 

 
2. DO PROGRAMA E VAGA OFERTADA: 

 

PROGRAMA 
Vagas 

Oferecidas 
Duração Situação programa 

 
Pré requisito 

Radiologia e 
Diagnóstico por 

Imagens 
01 03 anos 

Credenciado pelo Colégio 

Brasileiro de Radiologia CBR 

 

Não 

 

http://www.hospitaldilsongodinho.org.br/
mailto:residenciamedica@hospitaldilsongodinho.org.br
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a. O Programa de Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Diagnóstico por Imagens será 

realizado no Hospital Dilson Godinho e em Instituições com as quais o hospital possui 

convênio de cooperação técnico-científica. 

b. As atividades serão distribuídas semanalmente conforme escala pré determinada, no 

período diurno e eventualmente noturno e em fins de semana, respeitando a carga horária 

máxima semanal de  

c. O consta de carga horária total discriminada abaixo: 

 

ATIVIDADE A1 A2 A3 

AULA TEÓRICA DE RADIOLOGIA GERAL 

SEMANAL SEGUIDA DE DISCUSSÃO. 
 
AULA TEÓRICA DE IMAGENS DA MAMA 

SEMANAL. 
 
AULA TEÓRICA DE RADIOLOGIA ESPECIAL 

SEMANAL. 
 
AULA TEÓRICA DE RADIOLOGIA PEDIÁTRICA 

MENSAL. 
 
DISCUSSÃO DE CASOS E REVISÃO DE 

LAUDOS DIARIAMENTE. 
 
CURSO DE FÍSICA MÉDICA E PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA. 
 
CURSO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA  

 
CURSO DE ÉTICA MÉDICA E 

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL  
 
CURSO ANUAL DE ASSISTÊNCIA À VIDA EM 

RADIOLOGIA OU EQUIVALENTE. 
 

RADIOLOGIA GERAL E CONTRASTADA 
 
ULTRASSONOGRAFIA BÁSICA: TÉCNICA E 

EXAMES BÁSICOS 
 
MAMOGRAFIA: TÉCNICA E RELATÓRIOS DE 

EXAMES 
 
TÉCNICAS DE EXAMES: RADIOLOGIA GERAL 
 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
 
ESTÁGIO BÁSICO DE DENSITOMETRIA 

ÓSSEA. 
 
ESTÁGIO BÁSICO DE TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA: TÉCNICA DE EXAMES 
 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: 
RELATÓRIOS DE EXAMES BÁSICOS E 

AVANÇADOS 
 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: TÉCNICA E 

EXAMES BÁSICOS 

48H 

 

 

48H 

 

 

48H 

 

12H 

 

240H 

 

 

12H 

 

- 

 

- 

 

20H 

 

 

924H 

 

380 H 

 

680 H 

 

 

40 H 

 

 140 H 

 

40 H 

 

 

248 H 

 

- 

 

 

- 

 

 

48H 
 
 
48H 
 
 
48H 
 
 
12H 
 
 
240H 
 
 
- 
 
12H 
 

 

- 

 

20H 

 

 

248 H 

 

924 H 

 

248 H 

 

- 

 

 

104 H 

 

- 

 

 

- 

 

680 H 

 

 

248 H 

 

48H 
 
 
48H 
 
 
48H 
 
 
12H 
 
 
240H 
 
 
- 
 
- 
 
 
12H 
 
 
20H 
 
 
140 
 
380 
 
 
140 
 
- 
 
 
84H 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
924 
 
 
 
680 
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RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

(PROCEDIMENTOS PERCUTÂNEOS EM 

GERAL – BIÓPSIAS E PUNÇÕES) 
 

- - 

 

104 

TOTAL CARGA HORÁRIA POR ANO  2880 horas 2880 horas 2880 horas 

 

3. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Inscrições 27/11/2013 a 07/12/2013 

Data da prova 15/12/13 

Divulgação do gabarito 16/12/13 

Divulgação do resultado da 1ª Etapa  23/12/13 

Entrega de documentos do Currículo  15/12/2013 

Prova 2ª etapa( entrevista ) 06/01/2014 

Resultado da 2ª Etapa  13/01/2014 

Nota final com a ordem de preferência  14/01/2014 

Resultado final - convocação  30/01/2014 

Matricula  03 a 06/02/2014 

Início do Programa 06/03/2014 

Prazo final para Convocação de Excedentes 30/03/2014 

 

4. DAS INSCRIÇÕES: 
 

a. Em se tratando de candidatos estrangeiros, formados no exterior as inscrições somente 
poderão ser realizadas mediante apresentação do diploma revalidado (conforme Resolução 
CNE nº1 de 28/01/02) e do registro em qualquer Conselho Regional de Medicina do Brasil. 
Será exigida ainda, comprovação suplementar de visto de permanência no país.  

b. Em se tratando de médicos brasileiros formados por faculdades estrangeiras, o diploma 
deve estar revalidado por universidade pública(conforme Resolução CNE nº1 de 28/01/02) 
e do registro em qualquer Conselho Regional de Medicina do Brasil. 

c. Aos médicos estrangeiros formados no Brasil será exigida a apresentação do visto de 
permanência no Brasil. 

Parágrafo único: Candidatos inscritos, que se enquadrem nas situações referidas nos itens 

acima deverão enviar a documentação especificada à Secretaria da Comissão de Residência Médica 

(COREME) do Hospital Dílson Godinho (entrada pela Portaria Principal, 1º andar) até 07/12/2013. 

 
 

5. PERÍODO E FORMA DE REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 
 

a. As inscrições serão realizadas, PELA INTERNET, no período de 27/11/2013 a até 23:59 
do dia 07/12/2013, no seguinte endereço: www.hospitaldilsongodinho.org.br no link 
“Processo Seletivo 2014 Aperfeiçoamento Médico Radiologia e Diagnóstico por Imagens”. 

 

http://www.hospitaldilsongodinho.org.br/
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b. A taxa de inscrição no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) deverá ser paga após a 
conclusão da inscrição, através de transferência bancária online identificada ou 
depósito identificado em dinheiro, na conta da Fundação Dilson de Quadros Godinho, 
agencia:0104-x, conta corrente: 49300-7 - Banco do Brasil que deverá ser efetivado 
impreterivelmente até a data de 07/12/2013.  Após pagamento, encaminhar cópia do 
comprovante via e-mail residenciamedica@hospitaldilsongodinho.org.br até a data final das 
inscrições. 

 

c. Para efetuar a inscrição o candidato deverá acessar a página 
www.hospitaldilsongodinho.org.br no link Processo Seletivo 2014 Aperfeiçoamento Médico 
em Radiologia e Diagnóstico por Imagens”, nos principais destaques, preencher o 
formulário de inscrição escaneá-lo e enviar por email para 
residenciamedica@hospitaldilsongodinho.org.br, juntamente com o comprovante de 
pagamento (transferência online ou deposito identificado) da inscrição digitalizado e o 
documento de identidade com foto, digitalizado.Em nenhuma hipótese serão aceitas 
inscrições com data posterior ao período previsto para as inscrições, ou algum dos 
documentos acima faltantes.  

 

d. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito impreterivelmente até o vencimento não 
havendo, em qualquer hipótese, previsão de devolução do valor pago. O pagamento 
não poderá ser via depósito em caixa eletrônico ou agendado, portantonão serão 
aceitas reclamações referentes a agendamento de pagamento de inscrição. 

 

e. São de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no formulário de 
inscrição bem como o pagamento da guia emitida, respeitando os prazos indicados.  

 

f. A lista das inscrições deferidas será disponibilizada no site 
www.hospitaldilsongodinho.org.br  até a data de 09/12/2013. 

 

6. NORMAS GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES: 
 

6.1 As inscrições encerrar-se-ão, impreterivelmente, no dia e horário fixados neste Edital. 

6.2 As inscrições implicam o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, das condições totais 
previstas neste Edital. 

6.3 A inscrição e a aprovação no processo seletivo não garantem a efetivação da matrícula do 

candidato no Programa de Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Diagnóstico por Imagens 

pretendido. Tal efetivação estará condicionada à apresentação do registro do candidato no 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais ou de outro Estado e os documentos 

relacionados no item 9.8 deste edital. 

6.4 Ao inscrever-se neste processo seletivo, o candidato estará declarando, sob as penas da lei, que 

preenche todos os requisitos exigidos pelo Programa de Aperfeiçoamento Médico em Radiologia 

e Diagnóstico por Imagens até a data da matrícula, implicando, de sua parte, o conhecimento e a 

aceitação das condições estabelecidas no inteiro teor deste edital.  

6.5 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Requerimento de Inscrição, bem como 

apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição ou 

anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. O Hospital Dílson Godinho não se 

mailto:residenciamedica@hospitaldilsongodinho.org.br
http://www.hospitaldilsongodinho.org.br/
mailto:residenciamedica@hospitaldilsongodinho.org.br
http://www.hospitaldilsongodinho.org.br/
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responsabilizará por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e/ou endereços 

incorretos, incompletos ou desatualizados fornecidos pelo candidato. 

6.6 O Hospital Dílson Godinho não se responsabilizará por solicitações de inscrição não recebidas por 

motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 

de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que 

impossibilitem a transferência de dados. 

 

6.7 Quando necessárias, as comunicações entre o Hospital Dílson Godinhoe o candidato serão feitas 

através de ligações telefônicas e e-mail, e serão expedidas para o endereço de e-mail e/ou 

telefone que o candidato especificar no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO. 

6.8 O candidato com necessidades educacionais especiais, que utiliza prótese metálica, prótese 
auditiva, marca-passo ou ainda o candidato que, por intercorrência grave de saúde, necessitar de 
condições especiais para fazer a prova, deverá obrigatoriamente entrar em contato com a 
Comissão Organizadora do Processo Seletivo até o dia 07/12/2013 pessoalmente ou por e-mail: 
residenciamedica@hospitaldilsongodinho.org.br. 

Deverá ainda entregar pessoalmente ou mediante representante com procuração simples ou 
enviar, por SEDEX ou correspondência registrada, até a referida data, laudo médico comprovando 
a necessidade especial ao Hospital Dílson Godinho. A condição especial se refere à adaptação de 
uma sala em um dos prédios onde será aplicada a prova para os demais candidatos. Em 
nenhuma hipótese a prova poderá ser realizada fora destes prédios.   

6.9 As pessoas portadoras de deficiência participarão da Seleção em igualdade de condições com os 

demais interessados, no que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de 

aprovação, ao horário e ao local de aplicação da prova e à nota mínima exigida para todos os 

demais interessados. 

6.10 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do 

pedido. 

6.11 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá levar um 

acompanhante que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança. Não 

haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração de prova. 

6.12 O não cumprimento das exigências dispostas neste edital implicará no cancelamento da 

inscrição. 

 

7. DO PROCESSO SELETIVO: 

O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa composta por prova geral de 
conhecimentos médicos com valor de oitenta pontos (80%) e a segunda etapa, com valor de vinte pontos 
( 20% ), composta por análise curricular padronizada com valor de 15 pontos (15%)e entrevista, no valor 
de cinco pontos ( 5% ) . 

 

7.1  PRIMEIRA ETAPA: Valor 80 (oitenta) pontos : 

A prova da Primeira Etapa será realizada no dia 15/12/2013, com início previsto às14:00hs (catorze 
horas, horário de Brasília) e com duração mínima de 01:00 hora e máxima de 03:00 horas ( três horas ). 

7.1.1 O tempo de duração da prova inclui o preenchimento da folha de respostas. 

mailto:residenciamedica@hospitaldilsongodinho.org.br
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7.1.2 O local da realização da prova será divulgado no site www.hospitaldilsongodinho.org.br após o 

encerramento das inscrições  

 
7.1.3 A primeira etapa será constituída de Prova Geral de conhecimentos médicos, elaborada por 

comissão especialmente designada e contendo 50 ( cinquenta ) questões assim distribuídas: 

- Clínica Médica: 10 questões 
- Cirurgia Geral: 10 questões 

- Pediatria: 10 questões 

- Ginecologia e Obstetrícia: 10 questões 

- Saúde Pública e Medicina Social: 10 questões 

7.1.4 Da aprovação e classificação na primeira etapa: 

Todos os candidatos que obtiverem pelo menos 50% (cinqüenta por cento) do valor total da prova 

objetiva serão considerados APROVADOS na primeira etapa. Os aprovados serão 

CLASSIFICADOS para a segunda etapa. 

7.1.5 Havendo empate no último lugar, serão classificados para a segunda etapa todos os candidatos 

com nota igual ao último classificado. 

7.1.6 Em caso de vagas remanescentes por desistência de candidatos selecionados, e não havendo 

outros habilitados, poderão ser convocados candidatos que atingiram a pontuação mínima exigida 

na primeira etapa e que não foram classificados para fins a segunda etapa, obedecendo a ordem 

decrescente das notas da primeira etapa. 

7.1.7 Caso seja necessária essa convocação extra para a 2ª etapa, ela será realizada através do site  

www.hospitaldilsongodinho.org.br, no dia 26/12/2013. 

7.1.8 O gabarito da primeira etapa será liberado e publicado no site do Hospital Dílson Godinho no dia 

16/12/2013. 

7.1.9 O resultado da primeira etapa, constando o nome e número de inscrição dos candidatos, será 

liberado no dia23/12/2013 no endereço eletrônico www.hospitaldilsongodinho.org.br e na portaria 

do hospital. 

 

7.2 BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 

1. FAUCI AS ET AL - HARRISON´S PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE. 18th ED. NEW 

YORK: MC GRAW-HILL INC., 2011.   

2. TOWSEND CM ET AL - SABISTON´S TEXTBOOK OF SURGERY. 19th ED. PHILADELPHIA: 

W.B. SAUNDERS, 2011.   

3. MONTENEGRO C, REZENDE FILHO, J. OBSTETRÍCIA - 11a ED. RIO DE JANEIRO. 

GUANABARA KOOGAN, 2010.   

4. BEREK JS ET AL. TRATADO DE GINECOLOGIA. 14a ED. RIO DE JANEIRO. GUANABARA 

KOOGAN, 2008.   

http://www.hospitaldilsongodinho.org.br/
http://www.hospitaldilsongodinho.org.br/
http://www.hospitaldilsongodinho.org.br/
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5. MEDRONHO RA ET AL - EPIDEMIOLOGIA, 2ª ED. SÃO PAULO. ED. ATHENEU, 2008.    

6. BRASIL - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - GUIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 7ª 

ED. BRASÍLIA: FUNASA, 2009.       disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gve_7ed_web_atual.pdf   

7. GIOVANELLA L, ESCOREL S, LORETO L ET AL - POLÍTICAS E SISTEMA DE SAÚDE NO 

BRASIL. RIO DE JANEIRO. ED. FIOCRUZ, 2008.   

8. KLIEGMAN RM, ET AL - NELSON TEXTBOOK OF PEDIATRICS. – 19th ED  2011 - SAUNDERS 

- PHILADELPHIA.   

9. LIBBY ET AL – EUGENE BRAUNWALD. TRATADO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES, 8 ª 

EDIÇÃO   

9. http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=39739   

10. http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/texto/7017/783/publicacoes-3.html   12. 

http://dab.saude.gov.br/caderno_ab.php 

7.3 SEGUNDA ETAPA: Valor 20 (vinte) pontos 

A segunda etapa com valor de vinte pontos será realizada através da avaliação curricular padronizada 

(15 pontos ) e entrevista ( 5 pontos ). 

7.3.1 Da entrega, análise e pontuação do Curriculum Vitae: 

O Curriculum Vitae deverá ser elaborado conforme modelo padronizado pelo Hospital Dilson 

Godinho (ANEXO I deste Edital)e deverá ser preenchido e entregue pelo candidato no dia da prova da 1ª 

etapa (15/12/2013) sendo as cópias com todas as folhas numeradas e rubricadas, entregues pelo 

candidato. 

 

7.3.2 As cópias dos comprovantes deverão ser apenas grampeados, não podendo ser encadernados 

nem acondicionados em pastas, envelopes ou plásticos, pois esses processos dificultam a 

manipulação e análise. 

 

7.3.3 Só será analisado o Curriculum Vitae do candidato classificado na primeira etapa (prova) do 

Processo Seletivo de Residência Médica. 

7.3.4 A análise do Curriculum Vitae terá valor máximo de 15 ( quinze) pontos. 

7.3.5 Não serão aceitos para análise currículos redigidos em outra forma que não o modelo 

padronizado pelo Hospital Dilson Godinho, conforme ANEXO I deste edital. 

7.3.6 Em nenhuma hipótese poderá ser acrescido qualquer documento ao currículo após a 

entrega do mesmo. 

7.3.7 O candidato que não preencher adequadamente o currículo ou apresentar qualquer 

comprovante falso estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo sendo atribuída nota 

zero ao mesmo. 
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7.3.8 O Hospital Dílson Godinho não se responsabilizará por documentos originais enviados ou 

anexados ao currículo. As cópias dos documentos enviados não serão devolvidas. 

7.3.9 A entrevista será realizada no dia 06/01/2014, no Centro Diagnóstico do Hospital Dilson Godinho, 

onde os candidatos selecionados deverão se apresentar às 14:00 horas, munidos de documento 

de identidade com foto e Cartão de Inscrição do Candidato. Esse cartão será enviado no 

endereço de email fornecido pelo candidato até o dia 30/12/2013. 

7.3.10 O resultado da SEGUNDA ETAPA, constando o nome e número de inscrição dos candidatos e a 

nota está previsto para o dia 13/01/2014, no endereço eletrônico 

www.hospitaldilsongodinho.org.bre na portaria do Hospital. 

 

7.4 DOS RECURSOS DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA ETAPA: 

7.4.1 Não serão concedidas revisões de provas de forma integral. Caberá recurso contra questões das 
provas, na primeira etapa, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação do 
gabarito. 

 

7.4.2 O recurso deverá ser apresentado em folhas separadas para cada questão recorrida, com 
indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da resposta divulgada no 
gabarito oficial, com argumentação lógica e consistente, bem como a anexação de cópia do texto 
e da bibliografia referida. Este recurso deverá ser entregue pessoalmente ou por procuração, na 
Secretaria da Comissão de Residência Médica do Hospital Dílson Godinho ( COREME ), até as 
11 horas do dia 17/12/2013 ( entrada pela portaria principal, 1º andar ). 

7.4.3 Não caberá recurso contra o resultado da avaliação curricular ou da entrevista. 

7.4.4 Não serão aceitos recursos coletivos. Não serão aceitos recursos por email. Serão rejeitados, 
liminarmente os recursos que não estiverem devidamente fundamentados. 

7.4.5 Todos os recursos serão analisados pela Comissão Executiva do Processo Seletivo que dará 
decisão terminativa sobre os mesmos, constituindo-se em única e última instância administrativa. 

7.4.6 Se houver alteração do gabarito oficial, por força de provimento de algum recurso, o gabarito será 
alterado e as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito. No caso de questão 
anulada será atribuída a pontuação referente à questão a todos os candidatos que tenham 
realizado o mesmo tipo de prova.  

7.4.7 Se houver alteração da Classificação Geral dos candidatos por força de provimento de algum 
recurso, ocorrerá uma reclassificação e será considerada válida a Classificação retificada. 

 

 

7.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

7.5.1 O candidato deverá comparecer ao local da prova com caneta esferográfica (azul ou preta) e 
documento oficial de identidade com foto, informado no formulário de inscrição e com o 
comprovante da inscrição. Não será possível a realização da prova em local diferente do indicado 
no comprovante de inscrição. 

7.5.2 Na impossibilidade de apresentar o documento oficial de identidade com foto especificado no 
comprovante da inscrição por motivo de roubo ou extravio, o candidato deverá dirigir-se à 
Coordenação do Processo Seletivo, com antecedência mínima de uma hora com o boletim de 
ocorrência, ou assinar termo de compromisso da apresentação do boletim de ocorrência em até 
24 (vinte e quatro) horas, assinando ainda termo de ciência de que o não cumprimento dessa 
apresentação resultará na sua exclusão deste Processo Seletivo. 

http://www.hospitaldilsongodinho.org.br/
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7.5.3 O candidato que verificar, a qualquer tempo, que dentre a comissão organizadora ou aplicadores 
das provas exista parente, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, cônjuge ou afins, deverá 
comunicar o fato ao coordenador de concurso, sob pena de anulação de sua prova. 

7.5.4 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da prova. O candidato que não 
comparecer no horário previsto estará automaticamente excluído deste processo de seleção. 

7.5.5 Após o início das provas, primeira etapa, haverá 15 (quinze) minutos de tolerância para entrada 
de candidatos. Terminado esse prazo, os portões serão fechados. O candidato que chegar após o 
fechamento dos portões não terá acesso ao prédio e será automaticamente excluído do Processo 
Seletivo.  

7.5.6 O candidato deverá conferir o seu número de inscrição e outros dados com o impresso na folha 
de gabarito da sua prova, esta não poderá conter rasuras nem ser substituída. 
 

7.5.7 Nas provas de múltipla escolha, não será computada pontuação para questões sem resposta 
assinalada na folha de respostas, nem para aquelas que contenham mais de uma resposta 
assinalada, emendas ou qualquer tipo de rasura. 

7.5.8 Não serão permitidos, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos, a 
utilização de chapéus ou bonés, o porte e utilização, mesmo que desligados, de aparelhos 
celulares ou similares, de pager, de beep, de controle remoto, de máquinas calculadoras ou 
similares, de qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, de relógios, de livros, de anotações, de 
impressos ou de qualquer outro material de consulta. Também não será permitido o porte de 
armas. Os pertences serão acondicionados em sacos plásticos etiquetados pelo fiscal devendo 
ser mantidos no chão ao lado da cadeira do candidato.                                      

Parágrafo único: o candidato que contrariar qualquer destas normas durante a realização da 
prova será automaticamente excluído do processo seletivo. 

7.5.9 É vedada a anulação de questões ou reedição de enunciados de questões durante o período de 
realização das provas. 

7.5.10 Os candidatos deverão permanecer na sala de realização das provas durante, no mínimo, 60 
(sessenta) minutos após o início das provas. 

7.5.11 Não será permitido ao candidato levar os cadernos de provas após o término das mesmas. Os 
GABARITOS poderão ser anotados em folha adequada, que será fornecida junto com a prova. 

7.5.12 Não serão fornecidos “atestados” ou declarações de aprovação parcial no processo seletivo. 

 

8 - DO RESULTADO FINAL: 

8.1 A divulgação da nota final do processo seletivo tem divulgação prevista para o dia14/01/2014, no 
endereço eletrônico www.hospitaldilsongodinho.org.br ou portaria do Hospital Dílson Godinho. 

8.2 Será divulgado o nome e o número de inscrição do candidato e a nota, obedecendo a ordem 
decrescente de classificação pelas notas finais (soma das notas da 1a e 2a etapas), até o 
preenchimento das vagas do programa, seguido da listagem dos excedentes habilitados, desde que 
tenham sido aprovados na primeira etapa e não tenham obtido nota zero na segunda etapa do 
processo seletivo. 

8.3 No caso de empate na classificação final, o desempate se fará em favor do candidato que obtiver 
maior nota na Primeira Etapa e se o empate ainda persistir, em favor do candidato mais velho. 

8.4 A convocação do canditado selecionados na classificação final se dará no dia 30/01/2014, através 
do email fornecido pelo candidato na inscrição do Processo Seletivo. 
 
 

http://www.hospitaldilsongodinho.org.br/
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9 DA MATRICULA: 

 
9.1 Os candidatos aprovados na Classificação Final e convocados deverão comparecer à Secretaria da 

Comissão de Residência Médica do Hospital Dilson Godinho – COREME (entrada pela portaria 
principal, 1º andar)das 7:00 às 13:00 hs, no dia 03 a 06/02/2014, juntamente com a documentação 
prevista no item 9.8 para efetivação da matrícula. 

9.2 Não é permitida ao candidato aprovado a realização de matrícula, estando matriculado ou cursando 
outro Programa de Aperfeiçoamento ou Especialização ou Programa de Residência Médica. 

9.3  Caso o candidato seja convocado e se enquadre nas condições do item 9.2, deverá cancelar a sua 
matrícula no Programa que está cursando, e apresentar o termo de desistência no ato da matrícula 
no Hospital Dilson Godinho, sob pena de perda de da vaga. 

9.4  Em caso de desistência, serão divulgadas listas de convocação de excedentes via internet no site 
www.hospitaldilsongodinho.org.br seguindo a ordem decrescente de classificação de cada 
Programa, até dia 30/03/2014. 

9.5 A lista do convocado será publicada no site www.hospitaldilsongodinho.org.br no dia 30/01/2013.O 
Candidato excedente convocado que não confirmar seu interesse pessoalmentena instituição ou 
não enviar representante com procuração registrada em cartório no període de matrícula, estará 
automaticamente excluído do processo seletivo. Haverá chamada nominal dos candidatos para 
ocupação das vagas seguindo a ordem decrescente de classificação.  

9.7 Os médicos matriculados, inscritos em outros Conselhos Regionais de Medicina que não o de Minas 
Gerais terão que apresentar junto à Secretaria da Comissão de Residência Médica do Hospital Dilson 
Godinho – COREME, o registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas 
Gerais até no máximo 24/03/2014. Caso não o faça, sua matrícula será cancelada e o candidato 
subseqüente convocado para a vaga, respeitando-se a ordem de classificação do processo seletivo. 

9.8 Para a realização da matrícula, serão exigidos duas fotos 3 x 4 recentes e os originais e duas cópias 
dos seguintes documentos: 

 Cédula de Identidade.  

 Certidão de Nascimento ou Casamento. 

 Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar (candidatos masculinos).  

 Comprovante de Inscrição no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. 

 Diploma de conclusão do Curso Médico.  

 CPF. 

 Número do PIS/PASEP e Número de Inscrição no INSS. 

 Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição. 

 
9.9 Não há vínculo empregatício entre o Hospital Dílson Godinhoe o médico aperfeiçoando que 

assinará o contrato como bolsista e se filiará ao INSS na qualidade de autônomo, como previsto na Lei 
6932 de 07/07/1981. 

 
9.10  Os direitos e deveres do Médico-Aperfeiçoandoconstam no “Regulamento do Curso de 

Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Diagnóstico por Imagens” e no “Contrato de 
Aperfeiçoamento”, sendo que o ato da matrícula subentende o compromisso de cumpri-los. 

 
 

10- DO INÍCIO DO PROGRAMA 

O programa terá início no dia 06/03/2014. 

http://www.hospitaldilsongodinho.org.br/
http://www.hospitaldilsongodinho.org.br/
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11 - DOS CASOS OMISSOS: 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Residência Médica do Hospital Dilson Godinho 
(COREME). 

 

12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 Os direitos dos candidatos assegurados pelo presente Edital prescrevem após 60 dias da data de 

início do Programa. 

12.2 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer retificações, adendos referentes ao 
processo seletivo para ingresso Programa de Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Diagnóstico por 
Imagens 2014 que vierem a ser publicados tempestivamente pela Comissão de Residência Médica do 
Hospital Dilson Godinho (COREME). 
 

Montes Claros, MG, 19 de novembro de 2013.  
 
 
 
 
 
 

Nome dos responsáveis: 

 
DRA.KATIANE DE FREITAS MOTA GOMES  

Coordenadora do Programa de Aperfeiçoamento Médico em  
Radiologia e Diagnóstico por Imagens. 

katifmota.radiologia@hotmail.com 
 

DRA.CHRISTINE MENDES SILVEIRA 
Presidente da Comissão de Residência Médica COREME 

christinemendes@uol.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:katifmota.radiologia@hotmail.com
mailto:christinemendes@uol.com.br
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ANEXO I 
 

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO MÉDICO 
EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGENS – 2014 

 
 

AVALIAÇÃO CURRICULAR PADRONIZADA  

 
O currículo tem valor máximo de 15 ( quinze ) pontos e deverá ser estruturado em 5 sessões: 
 

1. DADOS PESSOAIS:  Nome, filiação, idade, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, 
telefone fixo e celular, email, foto. (anexar copia dos documentos pessoais após essa sessão ) 

2. ESCOLARIDADE: Nome da Instituição que cursou Medicina e ano de conclusão, residências 
médicas ou especializações que já tenha cursado, se for o caso. (anexar diploma médico ou 
certificado de conclusão de curso e certificado de conclusão de residências médicas ou 
especializações, se for o caso, após essa sessão). 

3. HISTÓRICO ESCOLAR 

4. ESTÁGIOS E CURSOS:  
4.1 Estágios Curriculares na área de Radiologia e Diagnóstico por Imagens, seguidos de estágios 

extra curriculares na área de Radiologia e Diagnóstico por Imagens e a seguir em outras áreas 
médicas( anexar comprovantes ); 

4.2  Ligas Acadêmicas ( anexar comprovantes ); 
4.3 Cursos na Área Médica. 

 
5. INICIAÇÃO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA: 
5.1 Bolsa em projeto cientifico da CNPq ou outro órgão de incentivo estadual ou federal e suas 

publicações afins ao projeto; ( anexar declaração do pesquisador/orientador e cópia da 
publicação); 

5.2 Autoria ou co-autoria de capítulos de livros, com ISBN ( anexar cópia da publicação e número do 
ISBN ); 

5.3 Publicação em revista, jornal ou periódico indexado na área médica, seguidos de publicações em 
periódicos não indexados; ( anexar cópia da publicação ) 

5.4 Autoria ou co-autoria em pôster e ou tema livre em Congressos nacionais, seguidos dos 
estaduais, jornadas e simpósios, ordenados primeiramente na área de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagens e depois outras áreas médicas ( anexar certificados ); 

5.5 Participação em Congressos nacionais, seguidos dos estaduais, jornadas e simpósios, ordenados 
primeiramente na área de Radiologia e Diagnóstico por Imagens e depois outras áreas médicas ( 
anexar certificados ); 

 
6. CONHECIMENTOS EM LÍNGUA INGLESA: anexar certificado. 
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PONTUAÇÃO: 

 
Item Subitem Valor individual SubTotal Observação 

APROVEITAMENTO 
DURANTE O CURSO 

MÉDICO 

Estágios curriculares ou 
extracurriculares, este 

último com duração mínima 
de 180 horas ou 2 meses, 

em Serviço de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagens 

0,5( máximo 2 
itens ) 

6,0 - Apresentar comprovação 
dos estágios por declaração 
de cumprimento, assinado 
pelo médico responsável 

pelo estágio; 
- Apresentar certificados de 

participação em Ligas 
acadêmicas, devidamente 
assinado pelo orientador; 

- Apresentar certificado dos 
cursos contendo número de 

horas/aula. 

Estágios extracurriculares, 
com duração mínima de 
180 horas e/ou 2 meses, 
em outras áreas médicas 

0,5 ( 
máximoquatro 

itens ) 

Monitorias devidamente 
reconhecidas pelas 

instituições emitentes 

0,25 ( máximo dois 
item ) 

Participação em Ligas 
Acadêmicas 

0,5 ( máximo 2 
item ) 

Cursos na área Médica 
 

0,25 ( máximo6 
itens ) 

INICIAÇÃO E PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA: 

 

Bolsa em projeto cientifico 
da CNPq ou outro órgão de 

incentivo estadual ou 
federal e suas publicações 

afins ao projeto 
 

0,5 ( máximo 2 
itens ) 

6,0 - No caso de bolsista, 
apresentar declaração do 
pesquisador/orientador e 
cópia da publicação da 

pesquisa; 
 

- Anexar cópia dos 
certificados de participação 

em congressos, 
apresentação de pôsteres e 
temas livres ou de palestras; 

- Apresentar cópia da 
publicação em periódicos; 

- Apresentar cópia de 
publicação de capítulo de 
livro e número do ISBN; 

 

Autoria ou coautoria de 
livros ou capítulos de livros 
com ISBN 

0,5 ( máximo 2 
itens ) 

Apresentação de trabalhos 
científicos em Congressos 
ou Jornadas na área de 
Radiologia e Diagnóstico 
por Imagens 

 

0,25 ( máximo 4 
itens ) 

 

Apresentação de trabalhos 
científicos em Congressos 
ou Jornadas em outras 
áreas médicas. 
 

0,125 ( máximo4 
itens ) 

Participação em Simpósios, 
Jornadas ou Congressos 
na área de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagens  

 

0,25 ( máximo 2 
itens ) 

Participação em Simpósios, 
Jornadas ou Congressos 
em outras áreas médicas. 

 

0,125 ( máximo 2 
itens ) 

Publicação de artigos em 
Revistas ou Jornais 
periódicos indexados na 
área de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagens. 

 

0,25( máximo 2 
itens ) 

Publicação de artigos em 
Revistas ou Jornais 
periódicos indexados em 
outras áreas médicas. 

 

0,5( máximo 2 item 
) 
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Publicação de artigos em 
Revistas ou Jornais 
periódicos não indexados. 

 

0,125 ( máximo 2 
item) 

CONHECIMENTOS EM 
LÍNGUA INGLESA 

Fluência oral e escrita em 
nível AVANÇADO, 

comprovado por aprovação 
em testes de 

reconhecimento 
internacional ( Michigan, 
TOEFEL, TOEIC, IELTS, 

CPE Cambridge ). 

1,5( máximo 01 
item ) 

3,0 - Apresentar certificado com 
nome do aluno, nome e 

CNPJ da escola, data de 
conclusão. 

- O candidato poderá 
apresentar apenas um 

certificado de 
conhecimentos em lingua 
inglesa, dentre os itens 

listados 
Fluência oral e escrita em 

nível INTERMEDIÁRIO 
comprovado por aprovação 

em testes de 
reconhecimento 

internacional ( Michigan, 
TOEFEL, TOEIC, IELTS, 

CPE Cambridge ). 

1,0( máximo 01 
item ) 

Estudo em nível Avançado 
certificado por outras 
instituições de ensino, 
duração mínima de 6 

semestres. 

0,25 ( máximo 02 
item ) 

   Total 
máximo: 15 

pontos 
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	HOSPITAL DILSON GODINHO
	EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGENS– 2014
	Parágrafo único: Candidatos inscritos, que se enquadrem nas situações referidas nos itens acima deverão enviar a documentação especificada à Secretaria da Comissão de Residência Médica (COREME) do Hospital Dílson Godinho (entrada pela Portaria Princip...
	6.3 A inscrição e a aprovação no processo seletivo não garantem a efetivação da matrícula do candidato no Programa de Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Diagnóstico por Imagens pretendido. Tal efetivação estará condicionada à apresentação do regis...
	6.4 Ao inscrever-se neste processo seletivo, o candidato estará declarando, sob as penas da lei, que preenche todos os requisitos exigidos pelo Programa de Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Diagnóstico por Imagens até a data da matrícula, implica...
	6.5 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Requerimento de Inscrição, bem como apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição ou anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. O Hospita...
	6.6 O Hospital Dílson Godinho não se responsabilizará por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outr...
	6.7 Quando necessárias, as comunicações entre o Hospital Dílson Godinhoe o candidato serão feitas através de ligações telefônicas e e-mail, e serão expedidas para o endereço de e-mail e/ou telefone que o candidato especificar no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO.
	6.9 As pessoas portadoras de deficiência participarão da Seleção em igualdade de condições com os demais interessados, no que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação da prova e à not...
	6.10 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
	6.11 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá levar um acompanhante que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duraç...
	6.12 O não cumprimento das exigências dispostas neste edital implicará no cancelamento da inscrição.

	O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa composta por prova geral de conhecimentos médicos com valor de oitenta pontos (80%) e a segunda etapa, com valor de vinte pontos ( 20% ), composta por análise curricular padroni...
	7.1  PRIMEIRA ETAPA: Valor 80 (oitenta) pontos :
	7.1.1 O tempo de duração da prova inclui o preenchimento da folha de respostas.
	7.1.2 O local da realização da prova será divulgado no site www.hospitaldilsongodinho.org.br após o encerramento das inscrições
	7.1.3 A primeira etapa será constituída de Prova Geral de conhecimentos médicos, elaborada por comissão especialmente designada e contendo 50 ( cinquenta ) questões assim distribuídas:
	7.1.4 Da aprovação e classificação na primeira etapa:

	Todos os candidatos que obtiverem pelo menos 50% (cinqüenta por cento) do valor total da prova objetiva serão considerados APROVADOS na primeira etapa. Os aprovados serão CLASSIFICADOS para a segunda etapa.
	7.1.5 Havendo empate no último lugar, serão classificados para a segunda etapa todos os candidatos com nota igual ao último classificado.
	7.1.6 Em caso de vagas remanescentes por desistência de candidatos selecionados, e não havendo outros habilitados, poderão ser convocados candidatos que atingiram a pontuação mínima exigida na primeira etapa e que não foram classificados para fins a s...
	7.1.7 Caso seja necessária essa convocação extra para a 2ª etapa, ela será realizada através do site  www.hospitaldilsongodinho.org.br, no dia 26/12/2013.
	7.1.8 O gabarito da primeira etapa será liberado e publicado no site do Hospital Dílson Godinho no dia 16/12/2013.
	7.1.9 O resultado da primeira etapa, constando o nome e número de inscrição dos candidatos, será liberado no dia23/12/2013 no endereço eletrônico www.hospitaldilsongodinho.org.br e na portaria do hospital.
	7.3.8 O Hospital Dílson Godinho não se responsabilizará por documentos originais enviados ou anexados ao currículo. As cópias dos documentos enviados não serão devolvidas.
	7.3.9 A entrevista será realizada no dia 06/01/2014, no Centro Diagnóstico do Hospital Dilson Godinho, onde os candidatos selecionados deverão se apresentar às 14:00 horas, munidos de documento de identidade com foto e Cartão de Inscrição do Candidato...
	7.3.10 O resultado da SEGUNDA ETAPA, constando o nome e número de inscrição dos candidatos e a nota está previsto para o dia 13/01/2014, no endereço eletrônico www.hospitaldilsongodinho.org.bre na portaria do Hospital.
	7.4 DOS RECURSOS DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA ETAPA:
	7.4.1 Não serão concedidas revisões de provas de forma integral. Caberá recurso contra questões das provas, na primeira etapa, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação do gabarito.
	7.4.2 O recurso deverá ser apresentado em folhas separadas para cada questão recorrida, com indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da resposta divulgada no gabarito oficial, com argumentação lógica e consistente, bem como...
	7.4.3 Não caberá recurso contra o resultado da avaliação curricular ou da entrevista.
	7.4.4 Não serão aceitos recursos coletivos. Não serão aceitos recursos por email. Serão rejeitados, liminarmente os recursos que não estiverem devidamente fundamentados.
	7.4.5 Todos os recursos serão analisados pela Comissão Executiva do Processo Seletivo que dará decisão terminativa sobre os mesmos, constituindo-se em única e última instância administrativa.
	7.4.6 Se houver alteração do gabarito oficial, por força de provimento de algum recurso, o gabarito será alterado e as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito. No caso de questão anulada será atribuída a pontuação referente à questão a t...
	7.4.7 Se houver alteração da Classificação Geral dos candidatos por força de provimento de algum recurso, ocorrerá uma reclassificação e será considerada válida a Classificação retificada.
	7.5.1 O candidato deverá comparecer ao local da prova com caneta esferográfica (azul ou preta) e documento oficial de identidade com foto, informado no formulário de inscrição e com o comprovante da inscrição. Não será possível a realização da prova e...
	7.5.2 Na impossibilidade de apresentar o documento oficial de identidade com foto especificado no comprovante da inscrição por motivo de roubo ou extravio, o candidato deverá dirigir-se à Coordenação do Processo Seletivo, com antecedência mínima de um...
	7.5.3 O candidato que verificar, a qualquer tempo, que dentre a comissão organizadora ou aplicadores das provas exista parente, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, cônjuge ou afins, deverá comunicar o fato ao coordenador de concurso, sob pena d...
	7.5.4 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da prova. O candidato que não comparecer no horário previsto estará automaticamente excluído deste processo de seleção.
	7.5.5 Após o início das provas, primeira etapa, haverá 15 (quinze) minutos de tolerância para entrada de candidatos. Terminado esse prazo, os portões serão fechados. O candidato que chegar após o fechamento dos portões não terá acesso ao prédio e será...
	7.5.6 O candidato deverá conferir o seu número de inscrição e outros dados com o impresso na folha de gabarito da sua prova, esta não poderá conter rasuras nem ser substituída.
	7.5.7 Nas provas de múltipla escolha, não será computada pontuação para questões sem resposta assinalada na folha de respostas, nem para aquelas que contenham mais de uma resposta assinalada, emendas ou qualquer tipo de rasura.
	7.5.8 Não serão permitidos, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos, a utilização de chapéus ou bonés, o porte e utilização, mesmo que desligados, de aparelhos celulares ou similares, de pager, de beep, de controle remoto, de m...
	Parágrafo único: o candidato que contrariar qualquer destas normas durante a realização da prova será automaticamente excluído do processo seletivo.
	7.5.9 É vedada a anulação de questões ou reedição de enunciados de questões durante o período de realização das provas.
	7.5.10 Os candidatos deverão permanecer na sala de realização das provas durante, no mínimo, 60 (sessenta) minutos após o início das provas.
	7.5.11 Não será permitido ao candidato levar os cadernos de provas após o término das mesmas. Os GABARITOS poderão ser anotados em folha adequada, que será fornecida junto com a prova.
	7.5.12 Não serão fornecidos “atestados” ou declarações de aprovação parcial no processo seletivo.

	8.1 A divulgação da nota final do processo seletivo tem divulgação prevista para o dia14/01/2014, no endereço eletrônico www.hospitaldilsongodinho.org.br ou portaria do Hospital Dílson Godinho.
	8.2 Será divulgado o nome e o número de inscrição do candidato e a nota, obedecendo a ordem decrescente de classificação pelas notas finais (soma das notas da 1a e 2a etapas), até o preenchimento das vagas do programa, seguido da listagem dos excedent...
	8.3 No caso de empate na classificação final, o desempate se fará em favor do candidato que obtiver maior nota na Primeira Etapa e se o empate ainda persistir, em favor do candidato mais velho.
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