EDITAL PARA SELEÇÃO DE MÉDICOS - Turma 2020 a 2022
O Coordenador do Curso de Especialização em Radiologia, Dr. Fabricio Maia Torres
Alves, da empresa SERVIÇOS DE RADIOLOGIA SÃO JUDAS TADEU LTDA., com
sede na R. Uberlândia, 252, Ipatinga–MG, CNPJ: l8. 489.336/0001-25 comunica aos
interessados a abertura das inscrições ao Concurso de Seleção de Médicos, para
ingresso no referido curso em 2020.
A empresa é credenciada para ministrar a Especialização em Radiologia e Diagnóstico
por Imagem pelo CBR – Colégio Brasileiro de Medicina, nos termos e condições
estipulados na Resolução do CFM nº 1666/2003.
VAGAS OFERECIDAS
- Curso de Aperfeiçoamento/Especialização em Radiologia

3 (três) vagas

As vagas oferecidas são autorizadas pelo CBR.

- Duração

3 (três) anos

INSCRIÇÕES
●
As inscrições serão realizadas no período de 04/11
www.sjt.med.br

a 25/11/2019 pelo site

●
A taxa de inscrição é de R$ 200,00 (duzentos reais). O pagamento será em
espécie/dinheiro  no dia 29 de novembro, a
 ntes do início da prova escrita.
●
As inscrições implicam no reconhecimento e a aceitação pelo candidato das
condições previstas neste Edital.

PROCESSO SELETIVO
●
O processo seletivo será executado em duas fases: prova escrita com valor de
70 pontos sendo 35 questões com o valor de 2 pontos cada, entrevista e análise
curricular com valor de 30 pontos totalizando 100 pontos.

PRIMEIRA FASE
●
Será aplicada prova objetiva, dia 29/11/2019, sexta-feira, às 8 às 11h na
Unidade SJT Centro, situada na Uberlândia, 252, Centro, Ipatinga.
●
Se houver necessidade de mudança do local da prova em função do número de
inscritos, avisaremos diretamente no e-mail ou whatsapp do candidato.
●
A prova será escrita, objetiva, composta por 35 questões, versando sobre
conhecimentos médicos em quatro especialidades: Cirurgia Geral, Clínica Médica,
Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia.
●
O candidato deverá comparecer ao local da prova 15 minutos antes do horário
previsto para o início, munido de lápis/lapiseira, caneta azul e borracha.
●
Haverá um tempo de 15 minutos de tolerância, contado do horário previsto para
o início da prova, após o qual será vedada a entrada ao candidato.
●
As dúvidas referentes às questões da prova deverão ser relacionadas em uma
folha de ocorrências à parte, às quais serão analisadas posteriormente. Não será
permitida a discussão da correção das questões durante a realização da prova.
●
O candidato não poderá sair da sala com o caderno de provas ou parte dele.
Este caderno deverá ser assinado e entregue junto ao gabarito.
●
Será eliminado o candidato que durante a prova comunicar–se com outro
candidato ou pessoas estranhas, bem como utilizar livros e notas, portar telefones
celulares, e aparelhos eletroeletrônicos.
●
A ordem classificatória obedecerá à nota da prova escrita, por ordem
decrescente, será divulgada no dia 29/11/2019, sexta-feira, à partir de 18 horas no
e-mail dos candidatos.
SEGUNDA FASE
Análise Curricular/ Entrevista
●

Os currículos de todos os candidatos serão avaliados.

●

Os critérios de avaliação curricular serão divulgados no site da empresa.

O currículo será entregue antes do início da prova escrita e deve ter foto,
comprovantes de experiência, eventos acadêmicos como cursos e monitorias citados.
●

Todos os candidatos que participarem da primeira etapa participarão da
entrevista que será realizada no mesmo local e imediatamente após a entrega da prova
escrita.
●

●

A Banca Examinadora será composta por 02 (dois) médicos da SJT.

RESULTADO DO CONCURSO
Serão selecionados os candidatos com maior número de pontos obtidos pelo
somatório das duas etapas.
●

Havendo empate no resultado final, o desempate será em favor do candidato
que obtiver o maior número de pontos na 1ª etapa. Persistindo o empate, a
classificação será em favor do candidato mais idoso.
●

●

O resultado parcial será divulgado no dia 29/11/2019 pelo e-mail dos candidatos.

O resultado final será divulgado no dia 04/12/2019 após o tempo previsto de recursos.
RECURSOS
●
O candidato terá direito a entrar com recurso até 24 horas úteis após cada uma
das fases, desde a publicação do edital até a fase de divulgação do resultado final.

MATRÍCULA
●
Os candidatos aprovados devem confirmar sua participação como aluno do
Curso de Especialização em Radiologia Médica até o dia 24 de janeiro de 2020, por
e-mail.
●
Os alunos Curso de Especialização em Radiologia deverão comparecer na
SJT no dia 3 de fevereiro de 2020, para efetivação de sua matrícula e aula-inaugural.
●
Em caso de não confirmar ou não comparecer, será convocado o candidato
imediatamente posterior ao último convocado, seguindo a seqüência de classificação
por ordem crescente.
Para efetivação da matrícula o candidato deverá obrigatoriamente:
●
Entregar: fotocópia do RG, CPF e CRM; - fotocópia autenticada do diploma de
médico ou declaração da Instituição de Ensino de que o candidato concluiu o último
período da Faculdade de Medicina; - uma foto 3X4 (recente).
●

Atestado de Antecedentes Médicos emitido pelo CRM, atualizado.

●

Assinar contrato de participação no curso, formalizando o aceite aos seus

termos e condições.
●

Quitar a primeira parcela do curso, no setor Financeiro/SJT.

SOBRE O CURSO
●

Início: 3 de fevereiro de 2020.

O

aluno pagará 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais).
●

Cronograma
Ordem Atividade

Período

OBS.

1

Inscrição

04/11 a 25/11/2019

Site

2

Prova objetiva

29/11/2019
sexta-feira - 8h

Ipatinga

3

Entrevista -Análise de currículos

29/11/2019
após a prova

Ipatinga

4

Resultado parcial

29/11/2019
18h

Email
candidatos

5

Resultado Final

04/12/2019

Site

6

Confirmação da Matrícula

Até 24/01/2020

e-mail

7

Documentação e Início do curso

03/02/2020 - 7h

Ipatinga

Em caso de dúvidas sobre o Processo de Seleção, o candidato deve entrar em contato
com a SJT pelos telefones (31) 98299 6459 ou (31) 38013605 – ou pelo e-mail:
carminha.lage@sjt.med.br
Dr. Fabricio Maia Torres Alves
Coordenador do Curso de Especialização em Radiologia
Dr. Filipe Maia Torres Alves
Diretor Médico
Maria do Carmo Araújo Lage
Gerente Administrativo.RH
Coordenadora do Processo de Seleção de Médicos – 2020/2022

