
 

 

 

EDITAL N. º 001/2021 

PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROCIRURGIA DA 

BASE DO CRÂNIO 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 neurocirurgiões 

para o Curso de Pós-Graduação em Neurocirurgia da Base do Crânio. O serviço de Neurocirurgia do HUEM 

oferece vagas para médicos neurocirurgiões com diploma reconhecido e/ou revalidado no Brasil e para médicos 

neurocirurgiões estrangeiros ou brasileiros que cursaram seu ensino no exterior, sem a revalidação do seu 

diploma no Brasil e que se enquadrem na resolução nº 2.216/2018 do Conselho Federal de Medicina (CFM). O 

curso tem duração de 01 (um) ano e após cumprido tal período e, sendo aprovado ao seu término, os médicos 

receberão certificação de conclusão de pós-graduação em Neurocirurgia da Base do Crânio emitido pelo Hospital 

Universitário Evangélico Mackenzie – HUEM. 

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

MENSALIDADE 

PROGRAMA DURAÇÃO PRÉ-REQUISITO Nº DE VAGAS MENSALIDADE 

Neurocirurgia da 

Base do Crânio 
01 ano 

Residência Médica ou 

Especialização em 

Neurocirurgia 

04 R$ 1.500,00 

PCPME 

Neurocirurgia da 

Base do Crânio 

01 ano 

Residência Médica ou 

Especialização em 

Neurocirurgia 

01 R$ 1.500,00 

 
2. 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. 
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3. PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

1. Para médicos neurocirurgiões com diploma reconhecido e/ou revalidado no Brasil: Ser médico com 

diploma reconhecido no Brasil, estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM) e ter concluído até o início 

do programa de pós-graduação a Especialização ou Residência Médica em Neurocirurgia; 

2. Para médicos neurocirurgiões estrangeiros ou brasileiros que cursaram seu ensino no exterior:  

- Ser médico com diploma estrangeiro, não revalidado no Brasil, que se enquadre na resolução nº 2.216/2018 

do CFM e ter concluído até o início do programa de pós-graduação a Especialização ou Residência Médica em 

Neurocirurgia; 

- Comprovar a realização de programa equivalente à Residência Médica brasileira, em país estrangeiro, para os 

programas que exigem pré-requisitos (áreas de atuação), de acordo com a Resolução CFM nº 2.162/2017 e 

posteriores. 

 
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

 

1. Médicos neurocirurgiões com diploma e títulos reconhecidos e/ou revalidados no Brasil: 

• 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 ou Diploma revalidado pelo MEC, conforme 

a Resolução CFM nº 1.832/2008; 

• Carteira do CRM;  

• Currículo (padrão lattes preferencialmente) e títulos com seus comprovantes. 

 

2. Médicos neurocirurgiões estrangeiros e/ou brasileiros formados em Medicina por faculdade estrangeira, sem 

diploma revalidado: 

• Diploma de Médico; 

• Passaporte;  

• CPF;  

• Comprovante de realização de programa equivalente à Residência Médica brasileira, em país 

estrangeiro, de acordo com a Resolução CFM nº 2.162/2017 e posteriores; 

 

Os documentos devem ser encaminhados por e-mail, no endereço skullbase.huem@gmail.com até o dia 17 de 

fevereiro de 2021.  

 
5. CONCURSO: FASE ÚNICA (ELIMINATÓRIA) 

Constará de entrevista e avaliação do currículo e títulos enviados por e-mail. A avaliação está agendada para o 

dia 18 de fevereiro de 2021 (quinta-feira), a partir das 19hrs por meio da plataforma digital ZOOM. A 

confirmação do horário e endereço eletrônico para realização da entrevista será enviada por e-mail, no endereço 

constante no envio dos documentos digitalizados, como forma de resposta com remetente sob nome Skull Base 

HUEM. Caso nova data seja programada por motivos maiores e incontestes, ela será enviada por e-mail 

conforme descrito acima. 

 
6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

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

 a partir do dia  23 de fevereiro de 2021. 
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7. MATRÍCULA PARA MÉDICOS NEUROCIRURGIÕES COM DIPLOMA RECONHECIDO E/OU 

REVALIDADO NO BRASIL 

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

ou Certificado e Título de Especialista comprovando 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. 

 

8. MATRÍCULA PARA MÉDICOS NEUROCIRURGIÕES ESTRANGEIROS OU BRASILEIROS QUE 

CURSARAM SEU ENSINO NO EXTERIOR, SEM A REVALIDAÇÃO DO SEU DIPLOMA 

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: 

 
• Fotocópia frente e verso do Diploma de Médico acompanhadas das respectivas traduções oficiais (exceto 

para países com o português como língua nativa); 

• Fotocópia do comprovante de residência; 

• Fotocópia da página de identificação do passaporte;  

• Fotocópia da página do visto de entrada no Brasil;  

• Fotocópia do visto Consular temporário emitido pelo Ministério das Relações Exteriores; 

• Fotocópia do RNM (Registro Nacional Migratório);  

• Fotocópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física) 

• Fotocópia do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) – Nível 

intermediário Superior;  

• Comprovante de realização de programa equivalente à Residência Médica brasileira, em país 

estrangeiro, de acordo com a Resolução CFM nº 2.162/2017 e posteriores (comprovando o pré-requisito); 

• Fotocópia da declaração de comprovação de recursos;  

• Seguro de saúde válido em território brasileiro para todo o período do programa;  

• Fotocópia autenticada da certidão do Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná; 

• Termo de não revalidação do diploma médico no Brasil, assinado no ato da matrícula.  

 
Observação: As cópias deverão ser autenticadas em cartório. De acordo com o CRM-PR, o Diploma 

médico deverá estar devidamente legalizado pela autoridade Consular brasileira no país de origem do 

aluno ou com a Apostila de Haya conforme Resolução 228 de 22 de junho de 2016 do Conselho Nacional 

de Justiça.  

 



 

 

• E-mail de contato oficial da Universidade para a confirmação de veracidade do título médico pelo 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná – CRM-PR  

• 01 foto 3x4 colorida. 

 

Havendo necessidade de segunda chamada nas especialidades que não preencherem suas vagas, os 

candidatos serão comunicados através de e-mail e telefone. 

 
9. INÍCIO DO CURSO 

Início das atividades: 01 de março de 2021  

Os alunos aprovados deverão se apresentar no Serviço de Neurocirurgia do Hospital Universitário Evangélico 

Mackenzie às 08 horas. 

Endereço: Alameda Augusto Stellfeld, nº 1.908 - 6º andar  

Bairro: Bigorrilho, Curitiba - PR  

CEP 80730-150. 

 

 

CONTATO: 

E-mail: especializacaohuem@gmail.com 

Telefone: (41) 3240-5486 

 

 

 

SUPERVISÃO DO PROGRAMA 

Dr. Gustavo Passos 

 

 

 

 

 

 

Curitiba, 01 de fevereiro de 2021. 

 


