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PROCESSO SELETIVO N° 1355/22 

MÉDICO EM MEDICINA NUCLEAR  
Lotação: Sv Medicina Nuclear e Imagem Molecular 

 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Avaliar as imagens obtidas em equipamentos SPECT, CZT, PET/CT, propondo eventuais 

mudanças no protocolo de aquisição e processamento a fim de se obter melhor qualidade das 

mesmas; elaborar os laudos dos exames realizados (SPECT, CZT, PET/CT); discutir os exames 

realizados com residentes da Medicina Nuclear e eventuais estagiários do Serviço; participar 

ativamente de atividades didáticas e de pesquisa científica desenvolvidas pela área; promover o 

uso racional dos recursos institucionais e manter toda a rotina diária a qualidade como parte 

integrante das atividades realizadas seguindo o regimento interno da Instituição. 

 

 PRÉ - REQUISITOS: 

 Graduação em Medicina; 

 Residência Médica em Medicina Nuclear (3 anos);  

 Título de Especialista em Medicina Nuclear pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e 

Imagem Molecular / Associação Médica Brasileira;  

 Inscrição no CRM-SP; 

 Conhecimento da Língua Inglesa (escrita e falada); 

 Desejável: R4 em Medicina Nuclear e Licença AN (CNEN); 

 Disponibilidade para atuar 20 horas semanais (das 9h às 13h ou das 15h às 19h, com 

disponibilidade eventual alteração do horário, de acordo com as necessidades do Serviço). 

 

 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 Inscrições: Entrega do currículo e cópia simples dos comprovantes dos pré-requisitos 

exigidos, conforme abaixo: 

Período: de 07/04 a 14/04/2022 (exceto sábado e domingo). 

Horário: das 08h00 às 11h00 

Local: InCor - Seção de Recrutamento e Seleção - Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 – Bl 

I - 2° andar - Cerqueira César – São Paulo – SP (Metrô Clínicas). 

 Entrevista: Eliminatória. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota 

igual ou maior que 70 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa – peso 1. 

 Títulos/Currículo: Eliminatória. Documentos entregues no ato da Inscrição. Serão 

considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou maior que 70 pontos 

(numa escala de 0 a 100) nesta etapa – peso 1. 
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 Critério de Classificação: Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem 

Média: Entrevista + Títulos/Currículo / 2 ≥ 70. 

 

 ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. Só serão 

aceitas inscrições realizadas no período definido. As inscrições poderão ser realizadas por 

terceiros. 

 A comprovação dos Pré-requisitos é obrigatória para participação no Processo Seletivo 

(Currículo com cópias simples do comprovante da Graduação, do CRM-SP, da Residência e 

Título de Especialista em Medicina Nuclear). 

 A não comprovação dos pré-requisitos implicará na exclusão da inscrição do candidato, em 

qualquer uma das etapas do Processo Seletivo.  

 A Entrevista está prevista para o dia 18/04/2022 (segunda-feira). 

 Em todas as Etapas do Processo Seletivo o candidato deverá comparecer munido da 

Cédula de Identidade ou Documento Oficial com foto, para identificação (original). A não 

apresentação implicará no impedimento da sua participação. 

 O candidato será responsável por acompanhar o desdobramento do Processo Seletivo, 

consultando o site do InCor na área “Processos Seletivos” no campo “Em 

andamento/Convocações”. 

 Em caso de igualdade de classificação, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes 

critérios de desempate: Maior idade, maior nota na Entrevista, maior número de filhos; For 

casado. 

 O candidato classificado, que no momento da convocação, por algum motivo não possa 

assumir a vaga ofertada, terá a opção de assinar final de lista (uma única vez) e na próxima 

convocação, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo e obedecendo a ordem 

classificatória, terá como opções assumir a vaga ou desistir do referido processo. 

 O referido processo seletivo terá prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado por 

mais um ano, a critério do Presidente da Banca Examinadora. 

 

 PROGRAMA:  

 Conhecimentos detalhados sobre exames da especialidade (Medicina Nuclear convencional 

– SPECT, SPECT/CT, CZT com ênfase nos exames utilizados em cardiologia e 

pneumologia; PET/CT oncológico e cardiológico); 

 Aspectos gerais de radioatividade; radionuclídeos de interesse em Medicina Nuclear; 

 Boas práticas em Medicina Nuclear. 

 


