HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL DO ESTADO DO PARANÁ
EDITAL Nº. 01/2020

CONCURSO DE SELEÇÃO FELLOW EM ECOCARDIOGRAFIA 2021

O Hospital da Cruz Vermelha Brasileira - Paraná torna público que, no período de 08
de Março a 08 de Abril de 2021 estarão abertas as inscrições para exame de seleção
para os candidatos ao Programa de Fellow em
:
Ecocardiografia Transtorácica

1

1.1

DISPOSIÇÕES GERAIS

Poderão se inscrever os candidatos formados ou que concluirão o curso de medicina
até 2020, por escolas médicas reconhecidas pelo MEC, e que preencham os prérequisitos determinados pelo Conselho Federal de Medicina ou órgão substituto.

1.2

A inscrição e aprovação no processo seletivo não garantem a efetivação da
matrícula do candidato no Programa de Fellow Médico pretendido. Tal efetivação
estará condicionada a apresentação do registro no Conselho Regional de Medicina
do Paraná (CRM-PR) no prazo previsto e outros documentos relacionados no item 9
MATRÍCULA.

2

PROGRAMAS, VAGAS E PRÉ-REQUISITOS.
PROGRAMA DE
FELLOW

Ecocardiografia
Transtorácica

VAGAS
OFERECIDAS

06*

DURAÇÃO

PRÉ-REQUISITO

12 meses
presenciais

 Graduação em
Medicina;
 Formação de 02
anos em
Residência ou
Especialização
Cardiologia.

*O curso só será realizado se tiver o mínimo de 04 alunos matriculados!

3 INSCRIÇÕES

3.1 A inscrição deverá ser realizada por meio do site: www.cruzvermelhapr.com.br,
preenchendo a ficha de Inscrição e efetuando o pagamento da taxa na rede bancária de
08 de março a 08 de abril.
Banco do Brasil
Favorecido: INSTITUTO SABER E APRENDER
Agencia 3262-X Conta Corrente 25626-9
CNPJ: 12.552.243/0001-01

3.2 O Valor da taxa de inscrição é de R$ 300,00 (trezentos reais).

3.3 DOCUMENTAÇÕES OBRIGATÓRIAS:

a) Encaminhar o PDF do Currículo Vitae por e-mail para coreme@cruzvermelhapr.com.br,
com as seguintes informações preenchidas: Identificação, Formação Acadêmica/titulação,
Projetos de Pesquisa, Idiomas, Produções (artigos publicados, trabalhos em anais de
congresso, resumos publicados, apresentação de trabalhos), Eventos (participação em
congresso, exposição ou feiras) e Prêmios e Títulos. Esta exigência é necessária para
todos os candidatos. O prazo para enviar o PDF do Currículo Vitae é de 08 de Março a
08 de Abril. Não serão aceitos os encaminhamentos após este prazo. Ao recebermos os
e-mails vamos devolver uma mensagem dando ciência do recebimento, caso o candidato
não receba o e-mail de confirmação favor entrar em contato via WhatsApp pelo telefone
(41) 98732-4301.

b) As informações preenchidas são de responsabilidade do candidato, que se
compromete no tocante a veracidade das mesmas. Caso seja constatada fraude ou
adulteração, o candidato será automaticamente desclassificado.

4 DETALHAMENTO DAS FASES

4.1 Análise do currículo: aplicada a todos os candidatos, com peso 1,0 (um). As
análises acontecerão no dia 09 de Abril. Não será necessário o comparecimento do
candidato nesta fase.

4.3 DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL será no dia 12 de Abril a partir das
11h00, no site do HCV.

5 CLASSIFICAÇÃO FINAL

5.1 A nota final será composta pelo somatório simples das notas das etapas.

5.1.1 Os critérios de desempate na nota final serão os seguintes:
a – maior nota na análise do currículo;
b – maior idade.

6 MATRÍCULA

6.1 Todos os aprovados convocados para preencher o número de vagas ofertadas
deverão confirmar sua matrícula no dia 13 de Abril de 2021, encaminhando a seguinte
documentação em formato PDF por e-mail:

a) Diploma da graduação em Medicina;
b) Carteira do Conselho Regional de Medicina ou Comprovante de inscrição no
Conselho;
c) Documento de Identidade;
d) Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
e) Número do INSS/PIS;
f) Comprovante de Endereço (água, luz ou telefone);
g) Título de Eleitor;
h) Comprovante de realização dos Programas exigidos como pré-requisito.

6.2 Todos os candidatos que foram aprovados e encaminharam a documentação pessoal
por e-mail devem comparecer no dia 14 de Abril de 2021 às 15 horas na Secretaria da
COREME, localizada no Hospital da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Estado do
Paraná, na Avenida Vicente Machado, 1280, 1º andar em frente ao Auditório. Nesta data
os aprovados irão realizar foto para o crachá, preencher os formulários de admissão,
assinatura dos contratos, realizar o pagamento da matrícula no valor R$ 1.000,00 (Um mil
reais) em nome do INSTITUTO SABER E APRENDER, e a realização da assinatura
digital.

6.3 O valor da inscrição (R$ 300,00) e o valor da matrícula (R$ 1.000,00) não serão
reembolsáveis.

6.4 O candidato aprovado só poderá matricular-se na especialidade para qual foi
aprovado.

6.5 Em caso de vagas não preenchidas, os candidatos excedentes serão convocados
através de telefonema, whatsapp, mensagem, e-mail ou telegrama.

A falta de

confirmação do candidato no ato da comunicação implicará em perda da vaga.

6.6 O candidato que não encaminhar a documentação por e-mail ou não comparecer na
semana da efetivação da matrícula será considerado desistente, sendo então convocado
o próximo candidato. O candidato que desistir de sua vaga deve comunicar a COREME –
HCV por e-mail: coreme@cruzvermelhapr.com.br.

7 INÍCIO DOS PROGRAMAS

7.1 Os programas terão início no dia 16 de Abril de 2021.

8. DETALHAMENTO DO PROGRAMA

8.1 O curso Fellow em Ecocardiografia Transtorácica terá uma carga horário de 730
horas, sendo a parte prática realizada todas as sextas feiras período integral.

A

supervisão presencial (handson) será realizada por 10 meses e a supervisão remota
realizada por 02 meses.
A parte teórica será realizada online com apresentação de aulas e casos clínicos todas as

terças feiras das 18h30 às 20h30, serão realizados também seminários.

8.2 Serão realizados cursos modulares obrigatórios a parte, como:
- Ecocardiografia de Carótidas;
- Ecocardiografia de Stress;
- Ecocardiografia Transesofágica.

9 VALOR DO FELLOW EM ECOCARDIOGRAFIA

9.1 O valor do Curso de Fellow em Ecocardiografia Transtorácica será de R$ 2.690,00
(Dois mil, seiscentos e noventa reais) x 12, para pagamento até a data de vencimento.
O parcelamento ininterrupto do valor total do curso é concedido para viabilizar aos alunos
que assim optarem, não acompanhando o calendário de férias ou recessos. Os módulos
externos obrigatórios de “Eco Estresse, Doppler de Carótidas e Eco Transesofágico” serão
pagos separadamente até a data de início desses módulos.

9.2 O pagamento de R$ 1.000,00 (Um mil reais) não corresponde a mensalidade, esta
deverá ser pago no ato da matrícula.

10 CRONOGRAMA

Encaminhamento do PDF do Currículo Vitae
08 de Março a 08 de Abril

por e-mail – coreme@cruzvermelhapr.com.br

09 de Abril

Arguição do Currículo (2ª fase)

12 de Abril

Resultado Geral

13 de Abril

Encaminhar documentos matrícula

14 de Abril

Efetivação da matrícula

16 de Abril

Início dos Programas

Curitiba, 08 de Março de 2021

