Processo seletivo de especialização em cirurgia cardiovascular pela
Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular – Ano 2020

O Serviço de Cirurgia Cardíaca do Instituto de Neurologia de Curitiba vem tornar públicas as
normas a seguir que regem o Processo Seletivo dos candidatos a Especialização Médica em
Cirurgia Cardíaca para ingresso em 2020.
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:
Duas (2) vagas de especialização médica em Cirurgia Cardíaca reconhecida pela Sociedade
Brasileira de Cirurgia Cardíaca (SBCCV). O programa terá início em 01 de Março de 2020
com duração total de cinco (05) anos.
Das Condições para Inscrição:
Sob hipótese alguma, serão aceitas inscrições de médicos que tenham sido formados em
cursos não autorizados pelo MEC.
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.
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 permanente no Brasil.

Da Inscrição:
O candidato deverá inscrever-se pessoalmente ou por procuração no Setor de Ensino e
Pesquisa do Instituto de Neurologia de Curitiba, das 10:00 às 17:00, no período de 01 a 30
de Novembro de 2019. Rua Jeremias Maciel Perretto, 300 – Campo Comprido – 81210-310
– Curitiba - PR.
Não há taxa de inscrição.

Documentos obrigatórios para Inscrição:
Ficha de inscrição preenchida e assinada (baixar do site)
Cópia de RG e CPF
Cópia Carteira do CRM
Cópia Diploma de formação
Cópia Comprovante de residência
Curriculum Vitae
Da Seleção:
A seleção será constituída em duas fases:
1. Prova teórica (peso 9),
2. Entrevista/Análise e defesa de Curriculum Vitae (peso 1).

Da prova
3 questões discursivas
Temas :
Anatomia cardíaca
Indicações cirúrgicas de valvopatias
Valvopatias e doenças da aorta
Indicações de revascularização do miocárdio cirúrgica
Das datas:
Teórica: Os candidatos deverão realizar a prova teórica no Serviço de Cirurgia Cardíaca do INC, na
Rua Jeremias Maciel Perretto, 300, bairro Campo Comprido, Curitiba/PR, no dia 10 de Dezembro de
2019 às 14:00 horas.
Entrevista: Os candidatos aprovados na prova teórica com nota acima de 7,0 deverão realizar a
entrevista no Serviço de Cirurgia Cardíaca do INC, no dia 10 de Dezembro de 2019 às 17:00 horas.

Do resultado:
O resultado do processo seletivo de especialização em cirurgia cardiovascular pela – Ano
2020 será publicado no site do Hospital INC no dia 13 de dezembro de 2019 as 14:00 horas.

Referências para a prova teórica:
Diretriz brasileira de válvulas e aorta
Cardiac Surgery in the Adult - Fifth Edition ; Lawrence H. Cohn
Cardiac Surgery: Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results,
and Indications, Vol 1 and Vol 2 ; John Webster Kirklin, Brian G. Barratt-Boyes Churchill
Livingstone
Curitiba, 28 de Outubro de 2019.
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