EDITAL Nº 001/2021
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
NEUROLOGIA CLÍNICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO
MACKENZIE – HUEM

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 o Curso de Especialização em Neurologia Clínica.

1. OBJETIVO DO CURSO
Instrumentalizar o pós-graduando no conhecimento das estruturas neurológicas, seu
funcionamento e com isto possibilitar e oferecer oportunidade de tratamentos e reabilitação
para a população com disfunções relacionadas ao Sistema Nervoso.
•

Anatomia e fisiologia do sistema nervoso;

•

Saúde pública na promoção à saúde do sistema nervoso da população;

•

Doenças Neurológicas: parte clínica;

•

Estudos complementares;

•

Reabilitação neurológica;

•

Gerontologia neurológica;

•

Estratégias farmacológicas nas doenças neurológicas.

2. PÚBLICO ALVO
O Curso é direcionado a médicos graduados no Brasil e inscritos no Conselho Regional de
Medicina do Paraná e que tenham interesse na área da Neurologia Clínica.
A Especialização Médica em Neurologia Clínica completa dá direito ao médico de prestar a
prova para o Título de Especialista em Neurologia Clínica conforme regras da Academia
Brasileira de Neurologia.

3. CURSO
Tipo de curso: Especialização
Período de realização da especialização: 3 anos
Modalidade: Presencial com carga horária e programa equivalente ao da Residência Médica
em Neurologia definido pela Academia Brasileira de Neurologia.
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

4. 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

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.

5. SELEÇÃO
DA PRIMEIRA FASE - PROVA TEÓRICA (Eliminatória):
Data: 11 de fevereiro de 2021
Horário de início: 19 horas
Local: Hospital Universitário Evangélico Mackenzie – Sala 02 (Apoio Acadêmico)
DA SEGUNDA FASE – ENTREVISTA E ANÁLISE CURRICULAR:
Data: 12 de fevereiro de 2021
Horário de início: 19 horas
Local: Hospital Universitário Evangélico Mackenzie – Sala 02 (Apoio Acadêmico)

6. PONTUAÇÃO
Prova Teórica (PT): Peso 2
Entrevista e Análise de Currículo: Peso 1

7. RESULTADO FINAL
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) e 01 foto
3x4 colorida.
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. Marcos Seefeld
Fone: (41) 99974-9130
E-mail: 0207seefeld@gmail.com

Curitiba, 01 de fevereiro de 2021

