Instituto de Neurologia de Curitiba (INC)
Rua Jeremias Maciel Perretto, 300 – Campo Comprido
Curitiba – PR – 81210-310
Fone/fax: (41) 3028-8580 – http://www.inc-neuro.com.br
E-mail: centrodeestudos@hospitalinc.com.br

Processo Seletivo para Especialização Médica – INC
Edital de Convocação
ANO 2021

O Serviço de Cardiologia do Instituto de Neurologia de Curitiba torna público as
normas a seguir que regem o Processo Seletivo dos candidatos a Especialização
Médica em Cardiologia para ingresso em 2021.
A inscrição neste processo seletivo implica o conhecimento e a aceitação, por parte
do candidato, de todas as condições estabelecidas no presente edital.

Da Vaga:
O Serviço de Cardiologia do Instituto de Neurologia de Curitiba (INC) oferece as
seguintes vagas:
1) Duas (02) vagas de especialização em Cardiologia (PRÉ-REQUISITO: Residência
ou especialização em clínica médica realizada em instituição credenciada pelo
MEC ou AMB). O programa terá início em Março de 2021 com carga de 60
horas semanais e duração total de dois (02) anos.

Das Condições para Inscrição:
Sob hipótese alguma, serão aceitas inscrições de médicos que tenham sido formados
em cursos não autorizados pelo MEC ou AMB.
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 de permanência no país.
Em se tratando de médicos brasileiros, formados por faculdades estrangeiras, o
diploma deve estar revalidado por universidade pública, na forma da Lei. Aos médicos
estrangeiros formados no Brasil será exigida a apresentação do visto de permanência
no Brasil.

Da Inscrição:
O candidato poderá inscrever-se pessoalmente ou por procuração no Setor de Ensino e
Pesquisa do Instituto de Neurologia de Curitiba, das 9:00 às 17:00, no período de 01 à
30 de Novembro de 2020.
A ficha de inscrição está disponível no site www.inc-neuro.com.br
Os candidatos residentes e não residentes em Curitiba poderão efetuar sua inscrição
através do envio da documentação por SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) ao
INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE CURITIBA – PROCESSO SELETIVO DE ESPECIALIZAÇÃO
MEDICA 2021 – Rua Jeremias Maciel Perretto, 300 – Campo Comprido – 81210-310 –
Curitiba - PR. Serão consideradas as inscrições postadas até 30.11.2021.

Documentos obrigatórios para Inscrição:
- Curriculum Vitae
- Duas Cartas de Recomendação do Candidato
- Carteira de Identidade (fotocópia)
- Cópia do CRM e diploma de residência ou especialização em clínica médica.
- Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada
- Pagamento de taxa de R$ 400,00 (anexar o comprovante)

Do Recolhimento de Taxa:
O pagamento do valor de R$400,00 (quatrocentos reais) deverá ser realizado pelo link:
https://www.eventosinc.com.br/index.php

Da Seleção:
A seleção será constituída em duas fases:
1. Prova teórica (peso 9),
2. Análise e defesa de Curriculum Vitae (peso 1).

Teórica: Os candidatos deverão realizar a prova teórica no auditório do INC, no dia 05
de Dezembro de 2020 às 09:00 horas. A prova constará de 50 questões de múltipla
escolha sobre os seguintes temas: Clínica Médica. A fim de não prejudicar o
desempenho dos candidatos na segunda fase, será divulgada uma lista somente com o
nome dos candidatos que obtiverem desempenho acima da nota de corte equivalente
a 5,0 (cinco). A lista será divulgada no dia 05 de Dezembro de 2020 a partir das 11:00
horas.

Análise e Defesa de Curriculum Vitae: somente os candidatos classificados como a
cima descrito, realizarão esta fase. A sequência de chamada dos candidatos será
obedecida conforme a ordem alfabética. O candidato deverá fazer uma
breve apresentação oral (memorial), salientando dados pessoais, formação acadêmica
e pontos mais importantes do currículo.
Os critérios avaliados na Analise de Curriculum Vitae encontram-se no final deste
edital.
Esta fase será realizada no auditório do INC nos dias 05 de Dezembro de 2020 a partir
das 11:00 horas.

Do Resultado:
A nota final será a somatória da nota da prova teórica e a Análise e defesa do
Curriculum Vitae. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente.
Resultado Final:
Será divulgado ao término da segunda fase no Setor de Ensino e Pesquisa, com
lista afixada no mesmo setor, nos horários apresentados na tabela de provas.
Os dois primeiros colocados da lista deverão comparecer à secretaria no dia 26
de Janeiro de 2021 das 10:00 às 16:00 horas para confirmar sua vaga e receber as
primeiras orientações. Caso não se apresente neste prazo, o candidato em terceiro
lugar será chamado e, assim, sucessivamente até o preenchimento da vaga.
Normas para realização da prova:
1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com
antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de caneta de tinta azul ou preta
e apresentar o original de um dos seguintes documentos:
- Cédula de Identidade – RG
- Carteira Nacional de Habilitação com foto, dentro do prazo de validade.
- Passaporte dentro do prazo de validade.
- Carteira do Registro no Conselho Regional de Medicina
2. O documento apresentado deverá estar em perfeitas condições, de forma a
permitir a identificação do candidato com clareza. Somente serão admitidos às
salas de prova os candidatos que estiverem munidos de documento original
COM FOTO que bem os identifiquem.
3. O candidato deverá transcrever as respostas da prova para o caderno de
respostas, com caneta esferográfica preta ou azul, que será o ÚNICO
documento válido para a correção e classificação.
4. Não haverá substituição do caderno de respostas por erro do candidato.

5. Será anulada a resposta que apresentar rasura, omissão ou duplicidade de
resposta
6. Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer
7. espécie, comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquina
calculadora, agenda eletrônica ou similar, telefone celular ou qualquer material
que não seja estritamente necessário para a realização da prova.
8. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a
aplicação da prova, que inclui o preenchimento do caderno de respostas e sua
entrega.
Da Data:
1. Prova Teórica com duas horas de duração: 05 de Dezembro de 2020 das 09:00
às 11:00 horas.
2. Análise e Defesa de Curriculum Vitae: 05 de Dezembro de 2020 a partir das
11:00 horas.
3. O resultado final será divulgado ao término da segunda fase no site do
Hospital INC http://site.hospitalinc.com.br/pt/residencia-medica , com lista
afixada no mesmo setor, nos horários apresentados na tabela de provas.
Atenção: a nota final poderá ser postergada caso o número de candidatos inviabilize que
o resultado seja divulgado no horário previsto.
Do Recurso:
O pedido de vista da prova e/ou a solicitação de recurso devem ser efetuados em
requerimento individual, digitado em papel ofício, expresso em termos claros e
convenientes, contendo o nome do candidato, numero de cédula de identificação e a
opção de especialidade, contendo o caso e o número da questão. O requerimento
deverá se assinado pelo candidato e ser protocolado em duas vias (original e cópia) no
Centro de Estudos do Instituto de Neurologia de Curitiba, no dia 07 de Dezembro de
2020.
O recurso deverá ser motivado, sob pena de não ser reconhecido.
O recurso apresentado fora do prazo não será admitido, considerando-se para esse
efeito a data do respectivo protocolo.
Não será aceito pedido de vista e /ou recurso por outro meio e formato não
especificados neste Edital.
Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os
candidatos presentes na prova, independentemente de formulação de recurso.
O recurso será apreciado pela Comissão do concurso e o resultado será comunicado ao
requerente nos próprios autos do recurso, no prazo de 24 horas da sua interposição,
no mesmo local onde foi feita a solicitação. Ao candidato será dada ciência do
resultado de Recurso.

Da Matrícula
A data da matrícula do candidato classificado será realizada no dia 26 de Janeiro
de 2020.
Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar ao Centro de Estudos
do Instituto de Neurologia de Curitiba os seguintes documentos (originais e cópias
autenticadas):

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Foto 3x4 colorida, atual;
Cópia da cédula de identidade;
Cópia do CPF (atualizado junto à Receita Federal);
Fotocópia da carteira de médico do CRM do Paraná;
Número do PIS/PASEP;
Número do registro de autônomo do INSS;
Cópia do Diploma do curso de Medicina;
Cópia do registro do Diploma de Medicina junto ao CRM.
Certificado de conclusão de Residência em Clínica Médica em Serviço
credenciado pelo MEC ou certificado da Especialização em Clínica Médica pela
AMB.

A formalização da matrícula se dará mediante:
a) assinatura do contrato de matrícula na Especialização em Cardiologia
b) assinatura do termo de compromisso com o programa e a regulamentação do
INC.
c) preenchimento do cadastro fornecido pelo Instituto de Neurologia de Curitiba.
Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão do presente processo
seletivo.
Este Edital entrará em vigor na data da publicação.

Curitiba (PR), 27 de Outubro de 2020.
Dr. José Antonio da Silva
Comissão de Seleção 2021
Instituto de Neurologia de Curitiba

NORMAS DE CURRICULUM VITAE PARA CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM
ANESTESIOLOGIA 2021
 TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI CONSTANTES DEVEM TER COMPROVANTES
ANEXADOS. SOMENTE SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES COM CURRÍCULOS NESTA
ORDEM. (Podem ser acrescentadas mais informações ao currículo, respeitando a
ordem proposta).
 A FICHA DE INSCRIÇÃO DISPONIBILIZADA NO SITE DEVE SER IMPRESSA E
ASSINADA PELO CANDIDATO E ENTREGUE JUNTO COM O CURRÍCULO.

1. DADOS PESSOAIS:
a.
b.
c.
d.

Nome;
Endereço;
E-mail;
Telefone.

2. GRADUAÇÃO EM MEDICINA:
a. Instituição;
b. Início-Término;
c. Histórico.
3. ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES (Anestesiologia, Farmacologia, Especialidades
Cirúrgicas).
a. ( ) REALIZOU (favor listar os estágios realizados)
( ) NÃO REALIZOU
b. Nota de Estágio Obrigatório;
c. Quantidade de horas de cada estágio.
4. MONITORIAS OU BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:
a. ( ) REALIZOU ( ) NÃO REALIZOU

b. Área realizada
c. Período de vigência da Bolsa.
5. APRESENTAÇÕES EM CONGRESSOS:
a. ( ) Autor Principal
b. ( ) Coautor

6. PUBLICAÇÕES:
a. ( ) REALIZOU ( ) NÃO REALIZOU
b. Periódicos (indexados e não indexados) (referências)
7. IDIOMA – INGLÊS/OUTROS IDIOMAS:
a) INGLÊS
a. Escreve
i. ( ) Ótimo
b. Lê
i. ( ) Ótimo
c. Fala
i. ( ) Ótimo

( ) Bom

( ) Regular

( ) Bom

( ) Regular

( ) Bom

( ) Regular

b) OUTROS IDIOMAS: __________________
a. Escreve
i. ( ) Ótimo
b. Lê
i. ( ) Ótimo
c. Fala
i. ( ) Ótimo

( ) Bom

( ) Regular

( ) Bom

( ) Regular

( ) Bom

( ) Regular

8. PARTICIPAÇÂO EM EVENTOS NA ÁREA (Cardiologia).

