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1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Instituto Hermes Pardini / Centro de Medicina, conforme dispõe em legislação vigente, comunica que estão 

abertas as inscrições para o processo seletivo para os candidatos ao preenchimento de vagas para o Programa 

de Aperfeiçoamento Médico (A1) em Radiologia e Diagnóstico por Imagem  para início no ano letivo de 2022.  

O Programa de Aperfeiçoamento Médico  em Radiologia e Diagnóstico por está credenciado ao Colégio 

Brasileiro de Radiologia pela Comissão de Ensino, Aperfeiçoamento e Residência (CEAR-CBR). 

 

2. DAS VAGAS 

Serão ofertadas 4 vagas em Radiologia e Diagnóstico por Imagem – Nível A1. 

 
3. VALOR DA BOLSA 

 
Será ofertada uma bolsa no valor de R$ 3.400,00, sendo necessário constituição de Pessoa Jurídica, em nome do 
médico aperfeiçoando, para recebimento da remuneração. 

 
4. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

Poderão se candidatar Médicos graduados por instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC – 
Ministério da Educação. 

 
5. OBJETIVOS 

Oferecer treinamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem a Médicos capacitando-os ao  exercício da 

imaginologia ao fim do período de treinamento, que terá duração de 03 anos. 

 
6. DAS 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/3bZzNwV  Dúvidas e 

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

 
7. DO 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 DA PROVA ESCRITA 

A primeira etapa do processo seletivo será composta por realização uma prova escrita contendo 60 

questões versando sobre conhecimentos em Medicina Geral não específica. A prova será realizada no dia 

24/01/2022 (segunda-feira) de 09h00 as 12h00 conforme horário de Brasília, em endereço a ser 

confirmado via e-mail. 
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O candidato deverá, obrigatoriamente, chegar 15 minutos antes do início da prova, portando a cédula de 

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

 

O candidato deverá transcrever as respostas da prova no próprio caderno de questões, que será o único 

documento válido para a correção e classificação; 

O candidato só poderá se retirar do local de realização da prova após 30 minutos de seu início; 

Não serão fornecidos exemplares dos cadernos de questões, mesmo após o encerramento de todo o 

processo seletivo. 

Será anulada a resposta que apresentar rasura, omissão ou duplicidade de resposta; O tempo 

de duração da prova inclui o preenchimento da folha de respostas; 

Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer ao local das provas, usar de fraude 

ou atentar contra a disciplina e urbanidade durante a realização do processo seletivo. 

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

que obtiverem o mínimo de 50% de aprovação na prova escrita. 

 
 

7.2 Análise de Currículo e Entrevista Técnica 

Serão agendados entre os dias 01/02 a 04/02/2022, entrevista técnica e análise de currículo com os 

aprovados na primeira etapa do processo seletivo. 

Em caso de empate, serão considerados como critérios de classificação (nesta ordem): maior nota na prova 

escrita e maior idade. 

 
 

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

 
8. DA CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NOPROGRAMA 

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

cadastroparaParticipaçãonoProgramaconformedescritoaseguir.Osdocumentosdeverãoser enviados por 

e-mail em formato PDF para o endereço eletrônico: educacaocorporativa@grupopardini.com.br  
 

Documentação Obrigatória: 

 Currículo Atualizado 

 Copia CRM 

 Copia RG/CPF 

 Cópia doPIS/PASEP 

 Cópia comprovante de endereço (últimos 2meses) 

 Comprovante de dados bancários constando banco, agência e conta. 

 Cópia do diploma (frente e verso) 

 Cópia do cartão de vacina atualizado 
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9. INÍCIO DOPROGRAMA 

 
O Programa de Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Diagnóstico por Imagem terá a duração 
de 36 meses, com início em 01/03/2022. 
 

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. DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
Os especializandos se revezarão em módulos das especialidades em Raio-x Geral e contrastado, USG, 

Tomografia e Ressonância. Cada módulo será ofertado por uma equipe de profissionais especializados na 

área de conhecimento proposta. 

Asatividades de especialização constarão de acompanhamento e realização dos exames, incluindo aulas 

teóricas e atividades práticas, incluindo acompanhamento e realização de exames, realização de anamnese 

direcionada para estudos radiológicos e elaboração de laudos, que serão posteriormente discutidos com o 

staff. 

A carga horária será integral de segunda a sexta, com início das atividades às 7:30h, mais escalas de finais 

de semana em sistema de rodízio entre os participantes. 

 
 

12. DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DOS ESPECIALIZANDOS 

 
Os especializandos deverão cumprir rigorosamente os horários e escalas previamente estabelecidos, não 

sendo permitido faltas ou atrasos em virtude de trabalhos ou plantões extra- aperfeiçoamento. Os 

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

condutas da empresa. 

 

13. DOS PRECEPTORES 
 
 

Serão divididos em equipes segundo a especialidade: 
 

Radiologia Geral e contrastada Dr. Luiz Flávio Skinner Dra. Suzane Mansur 

Medicina Interna (Tórax, Abdômen e Pelve) Dra. Ana di Mango Dra. Suzane Mansur Dr. Mauro 
Esteves Dr. Gustavo Jauregui Dr. Emerson Curi Dr Ivan 
Vergolino 

Radiologia Mamária Dra Ana Cláudia Rodrigues Dra. Lola Castiel 

Neurorradiologia e Cabeça e Pescoço Dra. Saula Farias Dra. Lenira Mendonça 

Músculo Esquelético Dr. Luiz Fernando Scwinden Dr. Murilo Ferraz 

Vascular e Oncologia (PET CT): Dr. Mauro Esteves  
Dr. Murilo Ferraz 

USG Dra. Ana di Mango 
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14. DO AMBIENTE DIDÁTICO 
 

Será disponibilizada uma sala com audio visual e computador com acesso à internet para estudos e 

reuniões, além de biblioteca com títulos de livros textos básicos propostos. Serão disponibilizadas 

assinaturas institucionais de periódicos relevantes também propostos pela coordenação. 

 
 

15. DA CERTIFICAÇÃO 
 

O Instituto Hermes Pardini  / Centro de Medicina emitirá um certificado ao final do curso, constando o 
período do aperfeiçoamento, o que o habilita para realização da prova de título de especialista pelo CBR. 
Cabe ressaltar que existe uma prova anual pelo CBR de realização obrigatória, o que permite ao aluno 
ser dispensado da prova teórica, caso obtenha aprovação nessas avaliações. 

 

O Instituto Hermes Pardini  / Centro de Medicina é credenciado pelo CBR e o presente programa de 
aperfeiçoamento se faz nos moldes da referida instituição. 

 
A conclusão do presente programa de aperfeiçoamento 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. 

 
 

Rio de Janeiro, 12/11/2021 
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