
 

 

EDITAL Nº 001/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 2021 

 

O Hospital Evangélico Mackenzie - HUEM, no uso de suas atribuições, torna público e informa 

que a partir de 01 de fevereiro de 2021, estão abertas as inscrições para o processo de seleção 

de médicos para os Cursos de Especialização. 

 

1. PROGRAMAS OFERECIDOS, DURAÇÃO, PRÉ-REQUISITO, NÚMERO TOTAL DE 

VAGAS E MENSALIDADE 

PROGRAMA DURAÇÃO PRÉ-REQUISITO 
Nº DE 

VAGAS 
MENSALIDADE 

Ginecologia e 
Obstetrícia 

03 anos - 04 R$ 1.000,00 

Obstetrícia de 
Risco 

01 ano 
Residência Médica ou 

Especialização em 
Ginecologia e Obstetrícia 

01 R$ 1.500,00 

Medicina Fetal 01 ano 
Residência Médica ou 

Especialização em 
Ginecologia e Obstetrícia 

02  R$ 1.500,00 

Mastologia 01 ano 
Residência Médica ou 

Especialização em 
Ginecologia e Obstetrícia 

01 R$ 1.500,00 

Uroginecologia 01 ano 
Residência Médica ou 

Especialização em 
Ginecologia e Obstetrícia 

01 R$ 1.500,00 

 

2. INSCRIÇÕES 

A inscrição do candidato automaticamente subentende que o mesmo tenha conhecimento das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, não podendo, portanto, alegar desconhecimento 

ou discordância. 

O candidato que prestar informação falsa ou inexata, que não satisfaça a todas as condições 

estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, serão anulados 

todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e o fato seja constatado posteriormente. 

 

Período:  01 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 irregularidades 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.  

Os candidatos com necessidades especiais deverão informar sua necessidade no formulário de 

inscrição.    

 

3. PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

Poderão se inscrever os candidatos formados ou que concluirão o curso de medicina até 2021, 

por escolas médicas reconhecidas pelo MEC, e que preencham os pré-requisitos determinados 

pelo Conselho Federal de Medicina ou órgão substituto. O médico estrangeiro e o médico 

brasileiro com diploma obtido em faculdade estrangeira somente poderão se candidatar após 

revalidação do diploma por universidade pública conforme Resolução 1.832/2008 do Conselho 

Federal de Medicina.  A inscrição e aprovação no processo seletivo não garantem a efetivação 

da matrícula do candidato. Tal efetivação estará condicionada a apresentação do registro do 

Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) no prazo previsto e outros documentos 

relacionados no item MATRÍCULA. Para áreas de subespecialidade os candidatos devem ter 

concluído até o início do programa de especialização o pré-requisito de 

Residência/Especialização em Ginecologia e Obstetrícia. 

 

4. FASE ÚNICA DO CONCURSO 

Seleção: Entrevista 

Data: 12 de fevereiro de 2021 

Horário de início: 11 horas 

Local: Hospital Universitário Evangélico Mackenzie – Sala Renault (em frente ao posto de 

enfermagem) – 7º andar 

 

5. PRESTAÇÃO DA PROVA 

No dia da prova, o candidato deverá comparecer ao local da prova com o prazo de 10 (dez 

minutos) de antecedência ao horário estabelecido para o início da prova. O candidato deverá 

apresentar um documento original de identificação com foto e assinatura legível (cédula de 

identidade, carteira nacional de habilitação, carteira do CRM) e deverá trazer o currículo 

impresso. Não será permitida a realização das provas pelos candidatos fora do dia, horário e 

local afixados. A falta do candidato na prova acarretará na sua eliminação, não sendo aceitas 

faltas justificadas e não haverá, sob pretexto algum, a realização de outra prova ou segunda 

chamada. Não será prorrogado o intervalo previsto para aplicação da prova. Não será permitido 



 

 

nenhum tipo de consulta ou acesso a livros, periódicos, compêndios ou revistas, ou de qualquer 

material que contenham informações sobre medicina assim como meios que o permitam. Não 

será permitido portar ou utilizar meios eletrônicos que possibilitem comunicação à distância e 

interpessoal. O não cumprimento das normas autoriza os fiscais da prova a eliminar o candidato. 

 

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

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

a partir do dia 17 de fevereiro de 2021. 

 

7. 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. Documentos para áreas sem pré-requisito: 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) e 01 foto 3x4 colorida.  

2. Documentos para áreas com pré-requisito: Todos os itens citados anteriormente e 

Certificado de Residência Médica em programa credenciado pela CNRM/MEC ou Certificado e 

Título de Especialista comprovando o pré-requisito.   

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

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

 

8. INÍCIO DO CURSO 

Início das atividades:  01 de março de 2021 

Os alunos deverão se apresentar Hospital Universitário Evangélico Mackenzie – HUEM. 

Endereço: Av. Alameda Augusto Stellfeld, nº 1.908 - Bairro: Bigorrilho – CEP 80.730-150 - 

Curitiba – Paraná. 

 

 

CONTATO: 

E-mail: especializacaohuem@gmail.com 

Telefone: (41) 3240-5486 

 

 

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


 

 

 

SUPERVISÃO DO PROGRAMA 

Dr. Jean Alexandre Furtado Correa Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curitiba, 01 de fevereiro de 2021 

 


