EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À
ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM DO HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO – 2019

1. Do Programa:
O Hospital Maternidade Frei Galvão de Guaratinguetá – SP, que tem como
Coordenador do Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Chefe do Serviço de
Radiologia o Dr. Claudio Sena Justino, vem por meio deste edital, anunciar a abertura
das inscrições para o Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Diagnóstico por
Imagem.
Serão disponibilizadas 2 (duas) vagas devidamente reconhecidas pelo Colégio
Brasileiro de Radiologia (CBR), na qualidade de aperfeiçoamento não remunerado.
2. Das Inscrições:
2.1. Sob hipótese nenhuma serão aceitas inscrições de médicos que tenham sido
formados em cursos não autorizados pelo MEC;
2.2. Em se tratando de médicos estrangeiros, as inscrições poderão ser realizadas
mediante apresentação do diploma revalidado e do registro no Conselho Regional de
Medicina. Será exigida, ainda, comprovação suplementar do visto permanente no país;
2.3. Em se tratando de médicos brasileiros, formados por faculdades estrangeiras, o
diploma deve estar revalidado por universidade pública, na forma da Lei;
2.4. Aos médicos estrangeiros formados no Brasil será exigida a apresentação do visto
permanente no Brasil;
2.5. As inscrições deverão ser feitas no período de 10/12/2018 a 14/01/2019, pelo
correio, com data de postagem até o dia limite para a realização das inscrições;
2.6. O candidato deverá acessar o site www.hospitalfreigalvao.com.br, preencher e
imprimir a ficha de inscrição e enviar via sedex, juntamente com a cópia do
comprovante de depósito e os outros documentos exigidos para o Centro de
Diagnóstico do Hospital Maternidade Frei Galvão aos cuidados de Grazielle Marques
no endereço: Rua Domingos Leme, 77, Bairro Santa Rita, Guaratinguetá – SP, CEP:
12502-380. Informações pelo telefone: (12) 3128-3800 ou (12) 3128-4800 (Ramal
3779), no Centro de Diagnóstico do Hospital Maternidade Frei Galvão, com Grazielle
Marques ou pelo e-mail: diagnostico@hospitalfreigalvao.com.br;

2.7. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito através de depósito bancário
identificado até o dia 14/01/2019, pelo Banco do Brasil, Agência: 3358-8, C/C: 54-X.
Favorecido: Hospital Maternidade Frei Galvão;
2.7.1. O candidato deverá enviar a cópia do comprovante via correio;
2.8. Pagamentos efetuados depois do dia 14/01/2019 não serão considerados, o que
implicará a não efetivação da inscrição;
2.9. Taxa de inscrição R$ 200,00 (duzentos reais).
3. Documentos Exigidos para a Inscrição:
3.1. Fotocópia da Cédula de Identidade;
3.2. Fotocópia do Comprovante de Inscrição no Conselho Regional de Medicina, ou
Diploma de Médico, ou Declaração da Instituição de Ensino que o candidato cursou a
última série do período do Curso Médico;
3.3. Declaração de que o curso de Medicina realizado é autorizado pelo MEC, quando
não for ainda reconhecido;
3.4. Foto 3x4 recente;
3.5. Cópia do Comprovante da taxa de pagamento da inscrição;
3.6. Curriculum vitae resumido.
4. Das Provas:
4.1. Avaliação curricular juntamente com entrevista e prova oral.
4.2. Local e Horário do Processo Seletivo:
Data: 19/01/2019 – Sábado.
Horário (início): às 9h da manhã.
Local: Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Maternidade Frei Galvão.
Endereço: Rua Domingos Leme, 77, Bairro Santa Rita, Guaratinguetá – SP.
5. Dos Resultados:
Os resultados serão publicados dia 23/01/2019 no site www.hospitalfreigalvao.com.br.
6. Da Matrícula:
As matrículas dos candidatos aprovados deverão ser realizadas entre os dias
23/01/2019 a 28/01/2019.
6.1. Documentação:
- Cédula de Identidade;
- CPF;
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Comprovante de Inscrição no Conselho Regional de Medicina;
- Diploma de Médico ou Declaração da Instituição de Ensino que o candidato cursou a
última série ou período do Curso Médico;
- Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar;

- Duas (2) fotos 3x4 recentes.
6.2. Os candidatos deverão comparecer para realização da matrícula no período
estipulado. O não comparecimento neste período implicará em perda da vaga. No caso
de candidatos excedentes, que forem convocados, terão o prazo máximo de 2 (dois)
dias úteis para realização da matrícula;
6.3. Para o candidato que se encontrar com vaga reservada por estar prestando serviço
militar obrigatório, o prazo para confirmação de sua matrícula será também entre os
dias 23/01/2019 e 28/01/2019. Caso não seja realizada a matrícula no período
estabelecido, será convocado, de acordo com a ordem de classificação do processo
seletivo, candidato para preenchimento de sua vaga.
7. Do Início dos Programas:
Os programas terão início no dia 04/03/2019, às 9h.
8. Da Bibliografia Recomendada (não exauriente):
- RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM:
 Interpretação Radiológica (Paula & Juhl, 7ª edição, Guanabara Koogan);
 Radiologia Ortopédica (Greenspan, Adam, 4ª edição, 2006);
 BI-RADS – Sistema de Laudos e Registro de Dados de Imagem da Mama
(Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem);
 Ultrassonografia Abdominal (Giovanni Guido Cerri/Ilka Regina S. de Oliveira,
2ª edição – 2009, Revinter);
 Encéfalo – série CBR (Rocha, Vedolin, Mendonça, 1ª edição, 2012, Editora
Elsevier);
 Princípios de Física e Proteção Radiológica (Apostila – Colégio Brasileiro de
Radiologia e Diagnóstico por Imagem).

Atenciosamente,

Dr. Cláudio Sena Justino
Preceptor Chefe do Aperfeiçoamento em RDI

