EDITAL DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA
EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
RADIOLOGIA CENTRO-OESTE SERVIÇOS MÉDICOS
Pelo presente Edital comunicamos que estão abertas as inscrições para a prova de
seleção para preenchimento de 2 (DUAS) vagas do Estágio de Complementação
Médica Especializada em Radiologia e Diagnóstico por Imagem na
RADIOLOGIA CENTRO-OESTE SERVIÇOS MÉDICOS.
#SUBESPECIALIDADE - Neurorradiologia/ Radiologia de Cabeça e
Pescoço
Data da entrevista e apresentação do currículo: 04 de fevereiro de
2022, das 14h às 17h.
A critério do coordenador da área pode haver prova teórico-prática durante a
entrevista.
Local das provas: Radiologia Centro-Oeste - SGAS 616 Bloco B sala 110 – Centro
Clínico Linea Vitta, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70.200-360.
Período de Inscrição de 24/01 a 03/02/2022.
INSCRIÇÕES:
Na inscrição o candidato subentende que tem conhecimento das normas e
condições estabelecidas neste Edital, e as aceita, não podendo, portanto, alegar
desconhecimento.
As inscrições estarão abertas de 24/01 a 03/02/2022 e deverão ser realizadas
pelo formulário eletrônico - https://forms.gle/ZfJzjzd8UwrgNXwv7
A taxa de inscrição no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) deverá ser paga por
transferência bancária – Banco do Brasil (001), agência 3478-9 e conta 230251-9 ou pix
14453064/0001-52.
Correio eletrônico para contato: radiologiacentrooeste@gmail.com
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO:
1 – Cópia de Certificado de inscrição definitiva no Conselho Regional de Medicina.
2 – Título de Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem (AMB/CBR) ou
declaração de que completou ou completará até fevereiro de 2022, residência médica em
Radiologia e Diagnóstico por Imagem reconhecida pelo MEC ou estágio em Radiologia e
Diagnóstico por Imagem, reconhecido pelo CBR.
4 – Currículo simplificado, no formato Lattes, por meio do portal
http://lattes.cnpq.br/
(NÃO
SÃO
NECESSÁRIAS
CÓPIAS
DOS
COMPROVANTES – graduação; pós-graduação (lato e stricto senso); trabalhos
apresentados e publicados.

5 – Comprovante de pagamento da Inscrição.

VAGAS
Programa
Neurorradiologia/ Radiologia de
Cabeça e Pescoço
TOTAL

Número de vagas
2
2

PROVAS
à Entrevista e discussão de casos radiológicos – peso 8 (pode haver prova teóricoprática).
à Análise de currículo – serão avaliados e pontuados cursos de pós-graduação
stricto e lato senso e trabalhos publicados e/ou apresentados. Será considerado peso 2
(dois).
REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
No dia da entrevista e avaliação do currículo os candidatos devem apresentar-se no
local, 30 minutos antes do horário marcado, munidos de documentos de identidade
original COM FOTO.
O currículo do candidato deve ser entregue na inscrição entrevista.
Não haverá, sob motivo algum, segunda chamada das entrevistas.
Nota Final= (entrevista/ prova x 8) + (currículo x 2)/10.
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS:
O resultado das provas e a relação dos aprovados serão divulgados pela Comissão
de Avaliação formada pelos Coordenadores dos Programas.
Será fornecido resultado por correio eletrônico.
O candidato que se julgar prejudicado após a publicação do resultado das provas
poderá recorrer, no período de 48 horas a contar da data da divulgação, da seguinte
forma: o recurso deverá ser encaminhado por correio eletrônico à Comissão de
Avaliação, acompanhado de fundamentações que o candidato considere úteis à
apreciação do recurso.
Os recursos serão decididos soberanamente pela Comissão de Avaliação e pelo
Coordenador Geral do Estágio de Complementação Especializada em Radiologia e
Diagnóstico por Imagem.
PROGRAMA DAS PROVAS*
* A bibliografia será a mesma publicada na Normativa 2021 para o Título de
Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, disponível no sítio do CBR
(http://www.cbr.org.br).

Programas de Neurorradiologia:
# Anatomia radiológica e seccional dos diversos sistemas;
# Radiologia dos diversos sistemas;
# Física de tomografia computadorizada e ressonância magnética.

REQUISITOS PARA A MATRÍCULA
A matrícula para o Estágio de Complementação Médica Especializada em
Radiologia e Diagnóstico por Imagem deverá ser efetivada pessoalmente ou por
procuração, na Sede da empresa, no período de 21 a 25 de fevereiro de 2022.
Os candidatos aprovados que não confirmarem suas matrículas, no prazo
estabelecido no subitem anterior, serão considerados desistentes e os próximos,
imediatamente classificados, serão chamados.
Os candidatos classificados, que forem chamados em razão da desistência dos
candidatos inicialmente aprovados, disporão de 48 horas para confirmar a sua aceitação
e, findo este prazo, serão também desclassificados, caso não atendam aos requisitos para
a confirmação da matrícula.
Os candidatos matriculados que não se apresentarem no dia marcado para o início
das atividades ou que não justificarem a falta após 24 horas serão considerados
desistentes e os próximos imediatamente classificados serão chamados.
INFORMAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS
INÍCIO DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO - 01 de março de 2022
DURAÇÃO:
- Neurorradiologia/ Radiologia de Cabeça e Pescoço - 24 meses
REMUNERAÇÃO – Não haverá remuneração pelo estágio (poderá ser negociado o
pagamento por plantões).
FÉRIAS – Haverá férias de duas semanas por ano, não cumulativas ou seguidas.
CENÁRIOS DE ATIVIDADES:
Radiologia Centro Oeste – SGAS 616 Bloco B sala 110 – Centro Clínico Linea Vitta
Radiolinea Centro de Imagens - SGAS 616 Bloco B Lojas 10 a 13 – Centro Clínico
Linea Vitta
Tera Radiologia – SHLS 716 Conjunto L Torre II Lojas 22 e 26L – Centro Clínico Sul
Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF) - Estrada
Parque Contorno do Bosque, S/N, Brasília – DF

