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São Paulo, 26 de novembro de 2015. 

 

Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

Edital de abertura das inscrições: 

 

O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (InCor HC FMUSP) faz saber que será realizado um processo seletivo para o preenchimento 
das vagas do Curso de Aperfeiçoamento Médico na Área de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR).  

 

I –INSCRIÇÃO 

Para inscrever-se, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição disponível no site 
www.incor.usp.br (CURSOS) e enviar por e-mail para o endereço contato.radiologia@incor.usp.br  
junto com o comprovante de pagamento entre o período de 01/12/2015 a 06/01/2016, quando o prazo 
das inscrições estará encerrado. O candidato deverá receber um e-mail confirmando sua inscrição.  

O valor da inscrição será de R$ 500,00, a ser realizado através de depósito identificado na conta 
abaixo: 

 

FAVORECIDO: Centro de Estudos Radiológicos “Rafael de Barros” 

CNPJ:  53.586.095/0001-33  

BANCO: Santander 

AGÊNCIA: 0201 

CONTA CORRENTE: 13-003236-5 
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NÃO SERÁ ACEITA A INSCRIÇÃO QUANDO: 

 

1. A ficha de inscrição estiver incompleta;  

2. As informações não forem verdadeiras;  

3. A taxa de inscrição não tiver sido paga;  

4. O candidato não receber um e-mail de confirmação da inscrição. 

II –VAGAS E DURAÇÃO DO PROGRAMA 

Serão disponibilizadas 6 vagas para o Curso de Aperfeiçoamento Médico na Área de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem do Instituto do Coração do HC FMUSP reconhecido pelo Colégio Brasileiro de 
Radiologia (CBR), com duração de 3 anos.  

 

III –EXAME DE SELEÇÃO 

O exame de seleção constará de duas etapas: 

a) 1a Etapa: Prova escrita, de caráter eliminatório, contendo 60 questões testes de múltipla escolha, 
nas especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia. 

 

b) 2 a Etapa: Arguição de currículo e entrevista, a ser realizada no dia 19/01/2016, a partir das 
8h00, na Coordenação Técnica de Diagnóstico por Imagem do InCor FMUSP, na Av. Dr. Enéas de 
Carvalho Aguiar, 44 – Cerqueira César, São Paulo – SP. Os candidatos convocados para esta fase do 
exame, é obrigatória a apresentação do currículo lattes. 
 
 
 
IV –REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

. a)  A prova será realizada na cidade de São Paulo, no dia 09/01/2016, no auditório 2 do Instituto e 
Radiologia (InRad – portaria 1) na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 75 (ligação entre a Rua Dr. Enéas 
de Carvalho Aguiar e a Rua Ovídio Pires de Campos) – Cequeira Cesar – São Paulo-SP CEP.05403-
010 no horário das 9h00 às 12h00. O candidato deverá apresentar-se no local da prova com pelo 
menos 30 minutos de antecedência.  

. b)  somente será admitido ao local da realização das provas, o candidato que estiver munido do 
original de um destes dos documentos: Cédula Oficial de Identidade ou Carteira do CRM.  

        c)  no dia da prova, o candidato deverá portar apenas lápis, borracha, caneta azul ou preta.  

. d)  O candidato que se apresentar após o início da avaliação, não poderá realizar a prova. 
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. e)  durante a realização da prova não será permitida ao candidato qualquer tipo de consulta, nem 
o uso de calculadora ou equipamento eletrônico. Os aparelhos de telefonia móvel e similares deverão 
permanecer desligados.  

. f)  O candidato assinalará no gabarito oficial a alternativa que julgar correta. Não será fornecida 
nova folha de resposta por erro do candidato. Será anulada a resposta que apresentar rasura ou 
duplicidade de resposta. 

. g)  somente será permitida a saída da sala de prova depois de transcorrida 01 (uma) hora do 
início da avaliação. Só será permitido ao candidato levar o gabarito para posterior checagem da nota. 

. h)  O gabarito da prova será divulgado no site www.incor.usp.br do Hospital ainda na semana da 
realização da prova.  

 

V –JULGAMENTO DA PROVA ESCRITA e ENTREVISTA 

Serão considerados habilitados para a segunda fase os candidatos que obtiverem as 18 maiores 
notas.  

Critério de desempate na primeira fase: maior quantidade de questões respondidas corretamente nas 
áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia, rigorosamente nesta 
ordem. 

 

VI – CURRICULUM E DA ENTREVISTA 

Os candidatos selecionados na primeira fase serão convocados para a segunda fase através do site 
do InCor e por publicação no mural do Departamento de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do 
InCor HC FMUSP a partir do dia 15/01/2016.  

Serão avaliados: Curso Médico, Estágios Acadêmicos, Residência Médica Anterior, Produção 
Científica, Língua estrangeira, Participação em Congressos e Certificações ACLS/ATLS e outros. 

Também serão avaliados: capacidade de comunicação, argumentação e raciocínio, coerência, 
apresentação e postura. 

 

VII – RESULTADO FINAL 

. a)  A classificação final dos candidatos será obtida pela média das avaliações da 1a e 2a etapa, sendo 
que a 1a etapa tem peso 7 e a 2a etapa tem peso 3.  

. b)  se houver empate entre os candidatos, expresso pela média ponderada das notas das duas etapas, 
será selecionado o candidato de maior idade. 

c) será considerado desclassificado o candidato que:  
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- Não comparecer a quaisquer das etapas do exame de seleção, seja qual for o   motivo alegado. 

- Apresentar-se após o horário estabelecido. 

- Não apresentar os documentos exigidos. 

- Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorrer 40 minutos do       
início da prova.  

- Caso fizer uso de meios ilícitos para a realização da prova. 

- Perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos. 

d) A divulgação dos candidatos aprovados para a matrícula estará disponível no site www.incor.usp.br  
e por publicação no mural da Coordenação Técnica de Diagnóstico por Imagem do InCor FMUSP a 
partir de 27/01/2016.  
 
 
VIII – DA MATRÍCULA 

Os candidatos que, de acordo com a sua classificação, tiverem direito às vagas, deverão matricular- se 
no período de 01/02/2016 a 04/02/2016, comparecendo na Coordenação Técnica de Diagnóstico por 
Imagem do InCor HC FMUSP entre 9 e 17 horas. 

Os candidatos aprovados deverão apresentar os seguintes documentos no ato da matrícula: 

Cópias Autenticadas e legíveis: 
Cédula de identidade (RG) 
CPF 
Diploma ou atestado de conclusão do Curso de Medicina; 
Carteira de registro definitivo ou provisório do Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo; 

06 fotos 3x4 recentes; 
Comprovante de endereço atualizado. 
  

   
 OBS. Caso o candidato classificado para a vaga não efetue a matrícula no período estabelecido, 

será convocado o próximo candidato, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação. O 
candidato classificado sequencialmente, terá 48 horas para efetuar a matrícula e assumir o serviço. A 
ausência caracterizará desistência.  

  

 IX – ESPECIFICAÇÕES DO CURSO DE APRIMORAMENTO  

. a)  O programa do curso de aprimoramento terá início em 01/03/2016.  

. b)  A escala anual do candidato inclui estágios mensais no Instituto do Coração (InCor), Hospital 
Universitário (HU), Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) e Instituto de Radiologia 
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(InRad) do Hospital das Clinicas da FMUSP.  

. c)  O médico matriculado que não comparecer no dia 01/03/2016 sem prévia e expressa comunicação 
ao Departamento de Radiologia do InCor da FMUSP terá sua matrícula cancelada.  

. d)  O custo anual para o aperfeiçoando é de R$ 800,00 (oitocentos reais).  

 

 

X –INFORMAÇÕES FINAIS 

O programa é destinado para médicos brasileiros e/ou médicos portadores de diploma revalidado por 
Universidade pública brasileira. 

A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

O Instituto do Coração (InCor) não se responsabiliza por solicitações de inscrições não recebidas por 
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de origem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamentos do valor da inscrição, seja qual for o motivo 
alegado. 

O InCor se exime das despesas com viagens e estadia dos candidatos para prestar qualquer uma das 
etapas da prova. 

A inexatidão de dados e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificados posteriormente, 
acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais 
medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 

Caso sobrem vagas por falta de matrícula ou por desistência, estas poderão ser preenchidas de 
acordo com a classificação.  

As condições previstas neste Edital estão sujeitas a eventuais modificações pela Comissão 
Organizadora.	

 

 

_______________________________________________ 

Dr. Luiz Raphael Scoppetta 

Coordenador do Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Diagnóstico por Imagem do InCor  HC FMUSP 

 

 

_______________________________________________ 

Dr. Cesar Higa Nomura 

Médico responsável pelo Serviço Departamento de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do InCor HC FMUSP 
 


