EDITAL 2022

MEZO Diagnósticos
Processo Seletivo para o Programa de Aperfeiçoamento em Radiologia Geral
(Fellowship - R4)
VISÃO GERAL
O programa de aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem visa desenvolver
habilidades e competências do Fellow (R4) nos módulos de Medicina Interna, Cardiovascular,
Músculo-Esquelético e Neurorradiologia, com vagas reconhecidas pelo Colégio Brasileiro de
Radiologia (CBR).
APRESENTAÇÃO E ESTRUTURA
A MEZO Diagnósticos atualmente é composta por cerca de 30 médicos nas mais diversas
especialidades, com tutores renomados no mercado.
Forma médicos radiologistas alinhados ao propósito institucional de participar de maneira efetiva
nas decisões propedêuticas e terapêuticas, e atuar como parceiro indispensável na assistência ao
paciente, com foco em ética, humanismo, qualidade técnica e sustentabilidade.
Acredita que as inovações tecnológicas ajudam a potencializar a Medicina; não substituir.
A MEZO Diagnósticos coordena os núcleos de Radiologia e Diagnóstico por Imagem dos hospitais:
● Santa Helena
● Santa Luzia
● DF Star
● Hospital do Coração do Brasil
● Daher
Nestes serviços contamos com seis aparelhos de Ressonância Magnética, sendo cinco de 1,5 Tesla
(3 GE e 2 Philips) e um de 3,0 Tesla (GE); sete aparelhos de Tomografia Computadorizada, sendo
um de 512 canais (GE), quatro de 128 canais (GE) dois de 64 canais (Canon). Na medicina nuclear
contamos com um aparelho de PET-CT de 128 canais (GE) e um aparelho de SPECT (GE).
OBJETIVOS
●
●
●
●
●

Aprofundar o conhecimento por meio de atividades teóricas e práticas voltadas aos
exames de diagnóstico por imagem abrangendo suas distintas subespecialidades;
Prática individualizada em ambiente hospitalar, nas mais diversas especialidades
clínico-cirúrgicas em caráter ambulatorial e emergencial;
Sedimentar os protocolos de exame de Tomografia Computadorizada e Ressonância
Magnética em consonância com as mais variadas indicações clínicas;
Elaboração dos laudos e revisão com os especialistas do serviço abrangendo Tomografia
Computadorizada, Ressonância Magnética e Ultrassonografia;
Participar de reuniões clínicas a fim de fortalecer relações interespecialidades.

PRÉ-REQUISITO
3 anos completos de estágio em serviço credenciado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR)
ou residência em Radiologia e Diagnóstico por Imagem reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC).
NÚMERO DE VAGAS
8 vagas reconhecidas pelo Colégio Brasileiro de Radiologia.
DURAÇÃO, METODOLOGIA E REMUNERAÇÃO
Nosso programa tem duração de 1 ano, com início em 01 de março de 2022 e término em 28 de
fevereiro de 2023, sem a concessão de férias neste período.
Distribuição dos períodos:
●
●
●
●

Pré-laudos com revisão por staffs da subespecialidade;
Período de protocolo/console;
Plantões diurnos em unidades de pronto socorro;
Plantões acompanhados de staffs.

A remuneração é fixa, por meio de bolsa no valor de 7.200 reais condicionada a 72 horas de
plantões por mês (entre plantões noturnos e diurnos), adicionada de um valor variável por
produção. As horas que porventura ultrapassarem as 72h de plantão, serão remuneradas no valor
de 100 reais/hora.
DIFERENCIAIS
●
●

●
●
●

●

Aulas teóricas semanais com programa abrangendo as subespecialidades, com
participação do corpo clínico do serviço;
Suporte didático e revisões de casos ministradas pelos staffs, bem como simulado e
liberação de atividades pontuais como parte da preparação para a prova de título de
especialista.
Atividades das especialidades através do Google Classroom;
Oportunidade de participação e elaboração de trabalhos científicos;
Possibilidade de realizar 1 (um) ano adicional na área de interesse (Cardiovascular,
Medicina Interna, Neurorradiologia e Músculo-Esquelético), a depender da obtenção do
título de especialista, disponibilidade de vaga e aceitação do requerimento da vaga pelos
coordenadores da especialidade; e
Mentoria.

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO CONDICIONADO AOS SEGUINTES FATORES
●
●
●
●
●
●
●

Controle de presença diária e em reuniões científicas;
Apresentações de casos clínicos;
Pontualidade, assiduidade e interesse;
Atividades teóricas;
Apresentação de casos em aulas, reuniões interespecialidades e em congressos;
Avaliações comportamentais; e
Conselho de preceptores.

COORDENAÇÃO
Dra. Simone Elaine Contessoto CRM - DF 24825
Membro Titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.
TAXA DE INSCRIÇÃO
Valor: R$ 200,00 (duzentos reais), mediante transferência bancária.
Favorecido: Instituto Voxel de Diagnósticos por Imagem Ltda - EPP
CNPJ: 17.947.386/0001-46
Banco: Santander - 033
Agência: 2269
Conta: 13000824-3
ETAPAS
1.

INSCRIÇÃO

Período: 03/11/2021 a 09/12/2021.
Enviar formulário de inscrição preenchido com os seguintes documentos para o e-mail
aperfeicoamento@mezo.med.br
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Formulário de inscrição preenchido.
Cópia do RG ou CRM.
Cópia do CPF.
Cópia do Diploma de Graduação reconhecido ou revalidado pelo MEC.
Cópia do comprovante (ou declaração) do término da Residência Médica ou do Título de
especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem emitido pelo CBR.
1 foto 3 x 4.
Currículo Profissional.
○ Conter tópico de habilidades e pontos positivos na primeira página.
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
Carta de recomendação assinada pelo coordenador da residência/estágio em Radiologia e
Diagnóstico por Imagem.

2. PROVA ESCRITA
Data e hora: 11/12/2021 – 8 - 10h
Local: Auditório S1 – Hospital Santa Helena, SHLN 516, Asa Norte - Brasília
A prova será composta por 50 questões, sendo 15 de Medicina Interna e Cardiovascular, 10 de
Neurorradiologia e Cabeça e Pescoço, 10 de Radiologia Musculoesquelética, 5 de Radiologia
Mamária, 5 de Radiologia Geral, Física e Meios de Contraste.
A prova terá caráter eliminatório e classificatório.
3. DINÂMICA PARA MAPEAMENTO DE PERFIL COMPORTAMENTAL
Data e hora: 11/12/2021 – 10 - 12h
Local: Auditório S3 – Hospital Santa Helena, SHLN 516, Asa Norte - Brasília

4. ANÁLISE CURRICULAR E ENTREVISTA
Os candidatos aprovados na prova escrita serão convidados para a segunda fase de avaliação
composta por análise curricular e entrevista online que ocorrerá a partir do dia 06/12/2021, em
horário combinado previamente.
A entrega da carta de recomendação do coordenador da residência/estágio em Radiologia e
Diagnóstico por Imagem garante 10% do total de pontos da avaliação.
AVALIAÇÃO
Prova escrita

Currículo

Entrevista

Carta de Recomendação

50%

20%

20%

10%

5. RESULTADO FINAL
O resultado final será divulgado pelo site www.mezo.med.br/aperfeicoamento-em-radiologia/ até
o dia 17/12/2021.

6. CADASTRO DOS APROVADOS
Os candidatos aprovados deverão enviar e-mail para aperfeicoamento@mezo.med.br
confirmando a efetivação da vaga na Mezo no período de 17/12/2021 a 14/01/2022.
Para confirmação do cadastro é imprescindível o CRM-DF. O prazo para providenciá-lo será de até
5 dias.
7. INÍCIO DAS ATIVIDADES
Data: 01/03/2022.
Informações adicionais:
As informações deste edital poderão ser conferidas no site do Colégio Brasileiro de Radiologia –
CBR (www.cbr.org.br) ou diretamente pelo telefone (61) 99674-2965 Mezo ou pelo e-mail:
aperfeicoamento@mezo.med.br
As informações contidas neste edital podem ser modificadas a qualquer momento, conforme a
necessidade da instituição.
CRONOGRAMA
Todos os horários contidos neste edital são de Brasília.
Período de inscrições - 03/11/2021 a 09/12/2021
Prova escrita - 11/12/2021 às 8 hs.
Dinâmica para Mapeamento de Perfil Comportamental- 11/12/2021 às 10 hs
Análise curricular e entrevista (online) – a partir do dia 13/12/2021, por plataformas digitais
(Google Meet, Zoom, Skype).
Resultado final – até o dia 17/12/2021 através do site:
www.mezo.med.br/aperfeicoamento-em-radiologia/
Cadastro dos aprovados – 20/12/2021 a 14/01/2022
Início das atividades - 01/03/2022

Ficha de inscrição para o Aperfeiçoamento (Fellowship-R4) em Radiologia Geral 2022
Nome:
Endereço:
Cidade:
Telefone:

UF:
Celular:

E-mail:
Documentação:
( ) Cópia do RG ou CRM.
( ) Cópia do CPF.
( ) Cópia do Diploma de Graduação.
( ) Comprovante (ou declaração) do término da Residência Médica.
( ) 1 foto 3x4.
( ) Currículo Profissional.
( ) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição
Estou ciente do regulamento e dos prazos
estabelecidos no edital.
Brasília, _____ de ___________________ 2021.

Assinatura do Médico Participante

