EDITAL N. º 001/2021
PROCESSO SELETIVO DA ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA EM
NEONATOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO
MACKENZIE – HUEM
O Hospital Universitário Evangélico Mackenzie – HUEM, no uso de suas atribuições, torna
público e informa que a partir de 01 de fevereiro estão abertas as inscrições para o processo de
seleção de médicos para a Especialização na Área de Atuação Neonatologia.
1. OBJETIVO DO CURSO
O programa tem o objetivo formar neonatologistas que prestem assistência médica ao recémnascido desde o nascimento até, no mínimo, 28 dias de vida, em vários níveis de complexidade,
que incluem o atendimento em sala de parto, alojamento conjunto, unidade de cuidados
intermediários e intensivos, transporte intra/extra-hospitalar e acompanhamento ambulatorial de
neonatos.
Ao final da especialização em neonatologia espera-se que o médico pediatra tenha adquirido o
conhecimento e as habilidades necessárias para o acompanhamento dos recém-nascidos
saudáveis de risco habitual assim como os de médio e alto risco. Isto é realizado através do
ensino na prática, onde os médicos em formação acompanham seus pacientes sob supervisão,
assim como os pacientes de seus colegas da especialidade durante seus estágios.
Este acompanhamento passa pela evolução dos pacientes, visitas e discussões diárias a beira
do leito, aulas teóricas semanais e discussões multidisciplinares.

2. CONTEÚDO DO CURSO
O programa de especialização médica em neonatologia do HUEM é divido em 4 principais
estágios variando a carga horaria conforme o ano da especialização.

1 - Sala de parto de recém-nascidos saudável e de risco (alto e baixo risco)
2 - Alojamento conjunto
3 - Cuidados intensivos neonatais em recém-nascidos no alto risco e risco intermediário
4 - Ambulatório multidisciplinar de recém-nascidos de risco e de muito baixo peso
5 - Reuniões científicas: atividades semanais
6 - Cursos oferecidos dentro da própria instituição:
Reanimação neonatal (8 horas)
Reanimação do prematuro (7 horas)
Transporte do recém-nascido de alto risco (8 horas)
Aleitamento materno (20 horas)
Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso (40 horas)

3. ESTRUTURA OFERECIDA
- Centro obstétrico: 3.000 partos /ano – referência gestação alto risco
- Alojamento conjunto: Capacidade 25 vagas para binômio mãe / bebê
- UTI neonatal com 20 leitos de alto risco e 20 leitos de médio risco
- Ambulatório de puericultura de alto e baixo risco
-Especialidades

disponíveis:

cirurgia

pediátrica,

cardiopediatria,

neuropediatria,

pneumopediatria, endocrinopediatria, oftalmologia, infectologia, cirurgia cardíaca, anatomia
patológica, ortopedia, nefrologia, neurocirurgia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, assistência
social e psicologia.

- Mantém em regime constante ativo o Comitê de Estudos de Mortalidade Materna, Comitê de
Estudos de Mortalidade Neonatal e Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
4. PÚBLICO ALVO
O programa de Especialização na Área de Atuação Neonatologia tem como pré-requisito a
Residência Médica na Especialidade de Pediatria em programa credenciado pela CNRM ou
Especialização Médica na Especialidade de Pediatria em instituição reconhecida.
A Especialização Médica em neonatologia completa dá direito ao pediatra de prestar o Título de
Especialista em Neonatologia conforme regras da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

5. CURSO
Tipo de curso: Especialização
Período de realização da especialização: 2 anos
Modalidade: Presencial, com carga horária de 60 horas semanais (programa equivalente ao da
Residência Médica em Neonatologia)
Local: Hospital Universitário Evangélico Mackenzie
Número de vagas ofertadas: 02 (duas)
Mensalidade: R$ 1.000 (hum mil reais)
Início do ano letivo: 01/03/2021

6. 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

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.

7. CONCURSO E RESULTADO
Seleção: Análise de currículo e entrevista (entregar curriculum vitae impresso durante a
entrevista).
Local: UTI Neonatal do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (7º andar)
Data: 09/02/2021
Hora: 10:00 horas
O resultado final será publicado no site https://hospital.mackenzie.br/huem/residenciamedica/ a partir do dia 17 de fevereiro de 2021.

8. 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 ou Especialização em programa credenciado pela
CNRM/MEC ou declaração da sua instituição informando que está cursando o último ano de
Residência Médica ou Especialização na área que constitui o pré-requisito.
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
Dra. Juliana Baratella André Roveda

Curitiba, 01 de fevereiro de 2021

