
Edital 2020 – Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Diagnóstico por Imagem (A4) 

A Delfin comunica, através do presente Edital, a abertura das inscrições para o processo de seleção do Estágio 
de Complementação Especializada em Tomografia e Ressonância magnética (A4) 

1. Pré-Requisito 

• Ter diploma de graduação em Medicina expedido por faculdade reconhecida pelo MEC; 
• Ter concluído Residência médica ou estágio em radiologia e diagnóstico por imagem, devidamente aprovados 
pelo CBR ou MEC; 
• Apresentar a documentação comprobatória das condições acima exigidas, após a divulgação dos resultados 
e antes da admissão; 
• A não apresentação da documentação completa na data estabelecida eliminará o candidato, anulando-se 
todos os atos decorrentes da inscrição. 

2. Duração

O aperfeiçoamento médico em Diagnóstico por Imagem terá duração de 01 (um) ano.

3. Carga Horária

O aperfeiçoamento médico em Diagnóstico por Imagem terá duração de 01 (um) ano.

4. Carga Horária

O aperfeiçoando deverá cumprir uma carga horária semanal de 06 turnos, que envolvem períodos acadêmi-
cos. Estes turnos poderão contemplar  ainda fins-de-semana e períodos noturnos.

Horários de funcionamento da clínica: de segunda a sexta-feira das 6h30min às 23h e sábados das 6h30min 
às 20h. 

As atividades serão supervisionadas e orientadas por radiologistas que compõem a equipe médica da Delfin. 
Início em 01/03/2020 e término 28/02/2021. 

5. Inscrição: 

Valor: Gratuita.
Prazo para inscrição: 16/12/2019 a 10/01/2020
Documentos necessários para a inscrição: 

• Ficha de inscrição devidamente preenchida através do site; 

• Carteira de identidade de médico (carteira do CRM com foto); 

• 01 (uma) carta de recomendação assinada por um radiologista titular do CBR e/ou chefe de serviço; 

• Curriculum Vitae; 

• Histórico escolar da graduação 

• Texto de um parágrafo respondendo à seguinte questão: Quais os meus objetivos e expectativas em 
relação ao R4? 



Instruções para a inscrição: 

O candidato deverá acessar o site: www.delfinmd.com.br e preencher a ficha de inscrição e questionário de 
habilidades. 

Enviar para o email: gestao.medica@delfinmd.com.br o currículo vitae e a carta de recomendação. 

Para maiores informações, entrar em contato pelo e-mail: gestao.medica@delfinmd.com.br ou pelos telefo-
nes: 71 3270-7550 / 71 9 9655-1876 (Responsáveis: Cristovão ou Silvana). 

6. Processo Seletivo

O processo seletivo constará das seguintes fases:
 
• Análise de currículo/histórico. 
• Entrevista. 

Data da entrevista: 14/01/2020
Local da entrevista: Delfin, unidade Itaigara (4º andar auditório). 
Data do resultado: entre o período de  16/01/2020 e 23/01/2020, via site www.delfinmd.com.br 

7.Características do programa

Acompanhamento do serviço, nível de aperfeiçoamento de quarto ano (A4), com duração de 12 meses e com-
posto das seguintes atividades:
 
• Aperfeiçoando (A4) com área de atuação em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, com enfoque em Tomo- 
grafia Computadorizada e Ressonância Magnética: 

O módulo compreende rodízio nas áreas de medicina interna e, tórax, neurorradiologia e imagem do aparelho 
musculoesquelético durante os doze meses do programa, nas unidades da Delfin Inteligência Diagnóstica (Itai- 
gara, Vilas do Atlântico e Hospital da Bahia). O aperfeiçoando deverá acompanhar o serviço nas discussões 
dos casos mais interessantes da rotina com os preceptores, auxiliando na pesquisa bibliográfica, bem como na 
organização do arquivo científico dos casos interessantes. Além disso, deverá buscar a confirmação diagnósti-
ca dos casos, tentando ter o seguimento da evolução clínica dos pacientes, seja através de contato com os 
pacientes, parentes ou mesmo com os médicos assistentes. 

Haverá reuniões periódicas para discussão de casos, onde os aperfeiçoandos apresentarão casos clínicos 
orientados pelos médicos assistentes. O aperfeiçoando poderá elaborar laudos preliminares, com revisão e 
discussão com os preceptores nas diversas subespecialidades. 

8.Certificado

O certificado de conclusão do programa estará condicionado a: 

• Controle de presença diária e nas reuniões científicas; 

• Pontualidade; 

• Apresentação individual de Trabalho de Conclusão do Programa que deverá ser a elaboração de um artigo 
original; 
• Apresentação de casos nas reuniões e em congressos; 

Salvador, 13 de dezembro de 2020. 

Comissão de Seleção. 


