
EDITAL N. º 001/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

CARDIOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO 

MACKENZIE – HUEM 

    

 

O Hospital Universitário Evangélico Mackenzie – HUEM, no uso de suas atribuições, torna 

público e informa que ficam abertas a partir de 01 de fevereiro as inscrições para o processo de 

seleção de médicos para o Curso de Especialização em Cardiologia.  

 

1. PRÉ-REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

• 02 anos de residência em Programa de Clínica Médica credenciado pela CNRM/MEC; 

• Especialização em Clínica Médica credenciada pela Sociedade Brasileira de Clínica 

Médica – SBCM; 

• Título de especialista em clínica médica conferido pela AMB. 

 

2. CURSO  

Tipo de curso: Especialização 

Período de realização da especialização: 2 anos 

Modalidade: Presencial, com carga horária de 60 horas semanais  

Local: Hospital Universitário Evangélico Mackenzie 

Número de vagas ofertadas: 02 (duas)  

Mensalidade: R$ 1.500 (hum mil e quinhentos reais) 

Início do ano letivo: 01/03/2021 

 

3. INSCRIÇÕES 

Período: 01 de fevereiro a 05 de fevereiro de 2021  
 
As inscrições serão realizadas pelo formulário de inscrição que deve ser solicitado e remetido 

preenchido ao e-mail:   especializacaohuem@gmail.com, do dia 01 de fevereiro às 17:00 

horas do dia 05 de fevereiro de 2021.  

Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições após essa data. 
 

Taxa de inscrição: Isento 
 

mailto:especializacaohuem@gmail.com


O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas no formulário de 

inscrição e pelas consequências de eventuais erros ou omissões no preenchimento de qualquer 

de seus campos. 

A inexatidão ou irregularidade das informações prestadas ou dos documentos apresentados 

importará na eliminação do candidato, em qualquer fase do processo seletivo, sem prejuízo das 

medidas de ordem administrativa e/ou judiciais cabíveis. 

Também poderá ser excluído o candidato que não atender a qualquer dos requisitos necessários 

para o preenchimento das vagas ofertadas neste edital. 

 

4. PROCESSO SELETIVO 

Local: Serviço de Cardiologia e Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital 

Universitário Evangélico Mackenzie (4º andar) 

Data: 10/02/2021  

Hora: 08:00 horas  

ENTREVISTA, ANÁLISE E DEFESA DE CURRICULUM VITAE 

No dia da prova, o candidato deverá comparecer ao local da prova com o prazo de 15 (quinze) 

minutos de antecedência ao horário estabelecido para o início. A falta do candidato acarretará a 

sua eliminação, não sendo aceitas faltas justificadas e não haverá, sob pretexto algum, a 

realização de outra prova ou segunda chamada. 

O ingresso na sala de prova somente será permitido ao candidato munido de Registro de 

Identidade Civil (RG) ou um dos documentos a seguir discriminados, apresentado de forma 

legível e em via original: 

(I) identidade expedida pelas Forças Armadas e/ou pela Polícia Militar; 

(II) identidade Expedida pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil; 

(III) identidade para Estrangeiros emitida no Brasil; 

(IV) identidades fornecidas por Órgãos ou Conselhos Representação de Classe; 

(V) certificado de reservista ou certificado de dispensa de incorporação; 

(VI) passaporte brasileiro válido; 

(VII) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

(VIII) Carteira Nacional de Habilitação válida. 

 

Não serão aceitos como documentos de identificação para ingresso na sala de prova: cartão de 

CPF (Cadastro de Pessoa Física); certidão de nascimento; certidão de casamento; título eleitoral; 

carteira de estudante; carteira funcional sem valor de identidade; documentos ilegíveis, não 

identificáveis e/ou danificados, cópias autenticadas ou qualquer outro documento não listado no 

caput deste artigo. Os aparelhos eletrônicos dos candidatos deverão ser desligados antes de 

iniciar a prova. Não será permitida, durante a realização da prova a utilização de máquinas 

calculadoras e/ou similares, livros, revistas, apostilas, resumos, dicionários, cadernos, 

anotações, ou qualquer outro material de consulta, réguas de cálculo, etc. 

Para a análise curricular todos os candidatos deverão preencher e assinar o formulário de 

análise curricular (Anexo I) e entregá-lo junto ao currículo e demais documentos 

comprobatórios exigidos (conforme informado no Anexo II) no momento da realização da 

prova – dia 10/02/2021 às 8:00 horas. 



O candidato que não entregar quaisquer um dos documentos pertinentes à análise curricular terá 

nota zero. 

 

5. RESULTADO 

O resultado final será publicado no site https://hospital.mackenzie.br/huem/residencia-medica/  

a partir do dia 17 de fevereiro de 2021. 

 
6. MATRÍCULA 

O período da matrícula será informado por e-mail aos candidatos classificados. O não 

comparecimento no período estabelecido será aceito como desistência da vaga, e, sendo assim 

iremos chamar o próximo da lista. 

No dia da matrícula trazer as seguintes cópias autenticadas dos documentos: 

1. RG, CPF, PIS, comprovante de endereço, diploma de Médico registrado por instituição de 

ensino superior reconhecida no Brasil ou declaração de que está matriculado e cursando o último 

período de graduação em medicina, expedido pela Coordenação do Curso em escola 

reconhecida no Brasil, carteira do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) ou 

comprovante de Inscrição no Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR), 01 foto 3x4 

colorida, Certificado de Residência Médica em programa credenciado pela CNRM/MEC, 

Certificado de Especialização em Clínica Médica credenciada pela Sociedade Brasileira de 

Clínica Médica – SBCM ou Título de especialista em clínica médica conferido pela AMB.   

2. Para os Médicos formados em outros países deverão apresentar cópia autenticada do diploma 

revalidado pelo MEC, conforme a Resolução CFM nº 1.832/2008. 

 

CONTATO: 

E-mail: especializacaohuem@gmail.com 

Telefone: (41) 3240-5486 

 

 

SUPERVISÃO DO PROGRAMA 

Dr. Ronaldo da Rocha Loures Bueno 

 

 

 

 

 

 

Curitiba, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

https://hospital.mackenzie.br/huem/residencia-medica/


ANEXO I 

DADOS PESSOAIS 

NOME  

ENDEREÇO  

COMPLEMENTO  

E-MAIL  

TELEFONE  

 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

INSTITUIÇÃO  

Máximo 
0,3 pontos 

INÍCIO/TÉRMINO  

DESEMPENHO 

ACADÊMICO: ÍNDICE 

DE RENDIMENTO 

ACADÊMICO*** 

 

*** Constante no histórico escolar do curso médico ou documento oficial da instituição de ensino. 

• Rendimento entre 7,0 e 8,0 = 0,1 ponto/ Rendimento entre 8,0 e 9,0 = 0,2 pontos/ Rendimento 

entre 9,0 e 10 = 0,3 pontos 

NOTA  

 

PARTICIPAÇÕES NA VIDA ACADÊMICA 

LIGAS  

Máximo 

0,3 pontos 

CURSOS/PROJETOS 

DE EXTENSÃO - 

LISTAR 

 

 

 

 

ESTÁGIOS 

VOLUNTÁRIOS 
 

MONITORIA 

LOCAL: 

DISCIPLINA: 

PERÍODO DE GRADUAÇÃO: 

DURAÇÃO: 

MONITORIA LOCAL: 



DISCIPLINA: 

PERÍODO DE GRADUAÇÃO: 

DURAÇÃO: 

MONITORIA 

LOCAL: 

DISCIPLINA: 

PERÍODO DE GRADUAÇÃO: 

DURAÇÃO: 

• Liga acadêmica = 0,05 ponto 

• Estágio voluntário (cada estágio de pelo menos 100 horas realizado em instituição com 

programa de residência médica credenciado pela CNRM/MEC = 0,05 ponto 

• Curso/Projeto de extensão com mais de 100 horas = 0,1 ponto (Pontua-se pelo número de horas 

dedicado) 

• Monitoria com duração de 1 semestre = 0,05 ponto/ Monitoria com duração de 1 ano = 0,1 

ponto 

NOTA  

 

ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES 

REALIZOU  

Máximo 

0,1 ponto 

NÃO REALIZOU  

LISTAR REALIZADOS 

(COM A CARGA 

HORÁRIA) 

 

 

 

 

 

• Estágio extracurricular (cada estágio de pelo menos 100 horas realizado em instituição com 

programa de residência médica credenciada pela CNRM/MEC) = 0,1 ponto 

NOTA  

 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

REALIZOU  
Máximo 

0,1 ponto 
NÃO REALIZOU  



ÁREA REALIZADA  

PERÍODO DE 

VIGÊNCIA DA BOLSA 
 

• Projeto com mais de 100 horas = 0,1 ponto 

NOTA  

 

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS 

SIM  

Máximo 

1,24 

pontos 

NÃO  

LISTAR 

PARTICIPAÇÕES 

 

 

 

 

• Congresso regional (cada) = 0,005 (Pontua-se neste item no máximo 8 eventos) 

• Congresso nacional (cada) = 0,05 (Pontua-se neste item no máximo 8 eventos) 

• Congresso internacional (cada) = 0,1 (Pontua-se neste item no máximo 8 eventos) 

NOTA  

 

PUBLICAÇÕES 

EM PERIÓDICO NÃO-

INDEXADO 

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO  

Máximo 

0,1 ponto 

NOME DA REVISTA  

EM PERIÓDICO 

INDEXADO 

NACIONAL 

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO  

NOME DA REVISTA  

EM PERIÓDICO 

INDEXADO 

INTERNACIONAL 

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO  

NOME DA REVISTA  

• Em periódico não-indexado (cada) = 0,01 ponto (Pontua-se neste item no máximo 2 

publicações) 

• Em periódico indexado nacional (cada) = 0,05 ponto (Pontua-se neste item no máximo 2 

publicações) 

• Em periódico indexado internacional (cada) = 0,1 ponto (Pontua-se neste item no máximo 2 

publicações) 

NOTA  



PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS 

JORNADAS  

Máximo 

0,04 ponto 

SIMPÓSIOS  

SEMANA ACADÊMICA  

LISTAR 

PARTICIPAÇÕES 

NOME DO EVENTO: 

LOCAL E DATA: 

NOME DO EVENTO: 

LOCAL E DATA: 

NOME DO EVENTO: 

LOCAL E DATA: 

NOME DO EVENTO: 

LOCAL E DATA: 

NOME DO EVENTO: 

LOCAL E DATA: 

• Jornadas, Simpósios (cada) = 0,005 ponto (Pontua-se neste item no máximo 8 eventos) 

NOTA  

 

CRITÉRIOS ESCOLHIDOS PELO AVALIADOR 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO 

Máximo 
7,82 

pontos 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

NOTA  



 

NOME  

CPF  

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

 

 

 

 

AVALIADO POR  

NOTA FINAL  

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do avaliador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

Documentos comprobatórios: 

 

➢ Diploma de Médico registrado por instituição de ensino superior reconhecida no Brasil ou 

declaração de que está matriculado e cursando o último período de graduação em medicina, 

expedido pela Coordenação do Curso em escola reconhecida no Brasil; 

 

➢ Para os médicos formados em outros países deverão apresentar o diploma revalidado pelo 

MEC, conforme a Resolução CFM nº 1.832/2008; 

 

➢ Histórico escolar acadêmico; 

 

➢ Declaração ou certificado de participação em: 

 

1. Liga acadêmica; 

2. Estágio Voluntário; 

3. Monitoria; 

4. Estágio extracurricular; 

5. Projeto de Iniciação Científica; 

6. Congresso; 

7. Jornada; 

8. Simpósio; 

9. Semana Acadêmica; 

10. Outros. 

 

➢ Publicações em: 

 

1. Periódico não-indexado; 

2. Periódico indexado nacional; 

3. Periódico indexado internacional. 

 


