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EDITAL DE SELEÇÃO – INSTITUTO HERMES PARDINI 2022 
 
 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Instituto Hermes Pardini S/A, conforme dispõe em legislação vigente, comunica que estão abertas as 

inscrições para o processo seletivo para os candidatos ao preenchimento de vagas para Médicos Radiologistas 

no Programa de Aperfeiçoamento Médico  em Radiologia e Diagnóstico por Imagem subespecialização em 

Nível 4 – Fellowship para o ano letivo de 2022.  

O Programa de Aperfeiçoamento Médico  em Radiologia e Diagnóstico por Imagem subespecialização em Nível 

4 – Fellowship está credenciado ao Colégio Brasileiro de Radiologia pela Comissão de Ensino, Aperfeiçoamento 

e Residência (CEAR-CBR). 

 
2. PRÉ-REQUISITOS 

Poderão se candidatar Médicos Radiologistas com, no mínimo, três anos de Treinamento em Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem por meio de residência médica credenciada pelo MEC – Ministério da Educação ou 

em Programa de Especialização reconhecido pelo CBR – Colégio Brasileiro de Radiologia. 

 
3. ESPECIALIDADES:  
 

SUBESPECIALIDADE COORDENAÇÃO VAGAS 

Programa de Aperfeiçoamento Médico  em Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem E4 em em Nível 4 – Fellowship – Tomografia Computadorizada 
e Ressonância Magnética – TC/RM Geral 

 
 
 

Dr. Dierre Roberto 
Alvim 
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4. OBJETIVOS 

 
 Desenvolver o raciocínio clínico, relacionando os achados radiológicos ao quadro clínico-laboratorial do 

paciente; 
 Sedimentar os conhecimentos do diagnóstico por imagem e radiologia familiarizando com os protocolos 

de exames e os padrões de relatórios radiológicos nas diversas aplicações clínicas; 
  Fortalecer a relação médico-paciente; 
 Aprofundar o conhecimento por meio de discussão de casos clínicos e aulas teóricas relacionadas aos 

exames de diagnóstico por imagem nas diversas subespecialidades da radiologia; 
 Orientar para desenvolvimento e apresentação de trabalhos científicos; 
 Introduzir a Gestão de Pessoas, notadamente na liderança de biomédicos, técnicos, tecnólogos, 

enfermagem e demais profissionais envolvidos na assistência ao paciente. 

 
 
 

Programa de Aperfeiçoamento Médico  em 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
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5. METODOLOGIA 
 

- Acompanhamento dos médicos radiologistas do serviço durante a realização dos exames e confecção dos 
relatórios; 

- Interação com técnicos de radiologia e equipe de enfermagem; 
- Participação na assistência e atendimento aos pacientes; 
- Aulas teóricas e discussão de casos com os preceptores; 
- Estímulo à participação e orientação em trabalhos científicos; 
- Elaboração de laudos preliminares, com revisão/discussão com os preceptores; 
- Suporte didático. 

 
6. INSCRIÇÕES 

Os candidatos deverão se inscrever no período de 01/12/2021 a 16/01/2022 por meio do preenchimento e 

envio de ficha de inscrição disponível no endereço eletrônico: https://bit.ly/3D6pLWT  

Dúvidas e esclarecimentos poderão ser enviados ao e-mail educacaocorporativa@grupopardini.com.br 

 
7. PROCESSO SELETIVO 

A seleção será composta por três etapas conforme critérios de classificação estabelecidos a seguir: Prova 

escrita, Análise de Currículo e Entrevista técnica. 

 
7.1 Realização de Prova Escrita 

- A primeira etapa do processo seletivo será composta por realização uma prova escrita versando sobre 

conhecimentos em Radiologia e Diagnóstico por imagem. 

- A prova será realizada no dia 24/01/2022 (segunda-feira) de 09h00 as 12h00 conforme horário de Brasília, 

em Belo Horizonte (o endereço será divulgado na semana que antecede a prova). 

- O candidato deverá, obrigatoriamente, chegar 30 minutos antes do início da prova, portando a cédula de 

identidade original, e caneta esferográfica de tinta preta ou azul; 

- Somente passarão para a segunda etapa da seleção (entrevista e análise de currículo) os candidatos que 

obtiverem o mínimo de 60% de aprovação na prova escrita. 

 
7.2 Análise de Currículo e Entrevista técnica 

- Serão agendados nos dias 01/02 a 04/02/2022, entrevista técnica e análise de Currículo com os aprovados em 

primeira etapa do processo seletivo.  

 

7.3 Divulgação do Resultado final ( Primeira Chamada): 

 

O resultado do processo seletivo será divulgado a partir das 14h00, conforme horário de Brasília, do dia 
08/02/2022 no e-mail do candidato informado no ato da inscrição. 

 
8. CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

O candidato aprovado terá até o dia 11/02/2022 para apresentar documentação obrigatória de cadastro para 

Participação no Programa, bem como ter Pessoa Jurídica constituída. 

Os documentos deverão ser enviados por e-mail em formato PDF para o endereço eletrônico: 

https://bit.ly/3D6pLWT
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educacaocorporativa@grupopardini.com.br 

Documentação Pessoal: 

 Currículo Atualizado 

 Copia CRM 

 Copia RG/CPF 

 Cópia do PIS/PASEP 

 Cópia comprovante de endereço (últimos 2 meses) 

 Cópia do diploma (frente e verso) 

 Cópia do cartão de vacina atualizado 

Documentação de Pessoa Jurídica 

 Cópia Eletrônica do Alvará/ Licença de Operação Expedido pela prefeitura 

 Cópia da Última Alteração consolidada do Contrato Social; 

 Cartão CNPJ 

 Comprovante de Inscrição Estadual 

 Comprovante de Inscrição Municipal 

 Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (quando aplicável) 

 Comprovante de Dados Bancários 

 Certidão Negativa das receitas Federal, Estadual e Municipal 

 Certificado de Optante pelo Simples Nacional. 

 

Ao médico de não possuir Pessoa Jurídica constituída no ato da divulgação dos resultados, será dado prazo de 

30 a 60 dias para apresentação da documentação solicitada. 

 
9. INÍCIO NO PROGRAMA 

O Programa de Aperfeiçoamento Médico  em Radiologia e Diagnóstico por Imagem subespecialização em Nível 

4 – Fellowship terá a duração de 12 meses, com início em 01/03/2022 e término em 28/02/2023. 

10.  CALENDÁRIO 

 

Incrições 01/12/2021 a 16/01/2022 

Prova escrita 24/01/2021 (Segunda) de 09h00 as 12h00 

Análise de currículo Entrevista técnica 01 a 04/02/2022 

Resultado Final 08/02/2022, a partir das 14h00 

Confirmação da participação no 
Programa 

Até 11/02/2022 

Início no Programa 01/03/2022 

 

 

11. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

As atividades do aperfeiçoando constarão de acompanhamento da realização dos exames, incluindo parte 

técnica e participação na proposição e elaboração de relatórios.  
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A carga horária semanal mínima será de 34 horas, a serem cumpridas em qualquer uma das unidades de 

atendimento de imagem do Instituto Hermes Pardini e Ecoar localizadas na região metropolitana de Belo 

Horizonte. O acompanhamento será de cinco turnos de seis horas cada (manhã ou tarde), de segunda à sexta-

feira e um turno noturno de 4 horas (19:00 até as 23:00). 

 

Adicionalmente os aperfeiçoandos realizarão três agendas de ultrassom ou acompanhamento noturno de um 

turno de ressonância por semana e acompanhamento de ressonância aos sábados quinzenalmente. As 

atividades de plantão e agendas de ultrassonografia, especificamente, serão remuneradas com valor fixo por 

exame. Necessário constituição de Pessoa Jurídica, em nome do médico aperfeiçoando, para recebimento da 

remuneração. 

 

Os especializandos deverão assumir o termo de compromisso com a totalidade do programa e as regras de 

condutas da empresa.  

 

12. VALOR DA BOLSA 

Será ofertada uma bolsa no valor de R R$ 3.750,00, sendo necessário constituição de Pessoa Jurídica, em 

nome do médico aperfeiçoando, para recebimento da remuneração. 

 

 
13. CERTIFICAÇÃO 

O Hermes Pardini S/A emitirá um certificado assinado pelo coordenador do programa. 

O presente Programa de Aperfeiçoamento não se equipara à residência médica de que trata a Lei nº 6.932, de 

7 de julho de 1981, a conclusão do mesmo não assegura ao APERFEIÇOANDO qualquer título de Especialista, o 

qual só será obtido mediante inscrição e aprovação em Exame de Suficiência promovido pelo órgão 

competente da especialidade. 

 
 
Belo Horizonte, 12 de novembro de 2021. 

 
 
 
 

Programa de Aperfeiçoamento Médico Pardini 
educacacaocorporativa@hermespardini.com.br 

https://www.hermespardini.com.br 
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