EDITAL N.º 01/2021
PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL PARA MÉDICOS ESTRANGEIROS (PCPME) EM
ANESTESIOLOGIA – 2021

O Hospital Universitário Evangélico Mackenzie – HUEM, no uso de suas atribuições, torna
público e informa que ficam abertas a partir de 01 de fevereiro de 2021 até o dia 05 de fevereiro
de 2021 as inscrições para o processo de seleção de médicos para o Programa de Capacitação
Profissional para Médicos Estrangeiros – PCPME - em Anestesiologia do Hospital Universitário
Evangélico Mackenzie – HUEM. O Serviço de Anestesiologia do Hospital Universitário
Evangélico Mackenzie oferece anualmente 01 (uma) vaga para Médicos formados por
faculdades no exterior, que não tenham o diploma de médico revalidado no Brasil. O Programa
tem duração de 03 (três) anos.
A referida vaga não é remunerada e a mensalidade será de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos
reais).

1. 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 de fevereiro a 05 de fevereiro de 2021
Taxa de inscrição: Isento

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.

Os candidatos com necessidades especiais deverão informar sua necessidade no formulário de
inscrição.
Ao se inscrever, o candidato receberá o recibo de inscrição, documento de apresentação
obrigatória para o acesso do candidato ao local da prova. A não apresentação deste recibo

impedirá o acesso do candidato ao local de prova e, automaticamente, determinará a sua
eliminação do processo seletivo.

2. PRÉ-REQUISITO PARA INSCRIÇÃO
Graduação em Medicina até janeiro de 2021 em faculdade no exterior sem revalidação do
diploma no Brasil.

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
Enviar cópia dos seguintes documentos para o e-mail: especializacaohuem@gmail.com
* E-mail exclusivo para envio dos documentos!

•

Cópia autenticada do diploma de Médico, contendo autenticação consular;

•

Cópia de documento de identidade com foto.

- NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR CORREIO!
- APENAS SERÃO CONSIDERADOS DOCUMENTOS ENVIADOS PARA O E-MAIL ACIMA!

4. REALIZAÇÃO DO CONCURSO
O concurso será composto por prova oral, seguida de entrevista. A prova oral contará com prova
didática de tema das áreas básicas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Obstetrícia,
Ginecologia ou Medicina Preventiva e Social, sorteado 1 hora antes da apresentação, aplicada
pela equipe designada pelo Serviço de Anestesiologia do HUEM, cujos conteúdos programáticos
foram embasados na bibliografia infrarreferenciada e explicitada. O candidato poderá fazer
consulta a materiais para elaboração da apresentação até o início da prova que terá duração de
15 minutos. A banca poderá fazer perguntas que achar necessárias para a formação de seu
juízo.
Somente serão classificados para a entrevista os 04 (quatro) primeiros colocados na
prova oral.

5. PRESTAÇÃO DAS PROVAS
No dia da prova, o candidato deverá comparecer ao local da prova com o prazo de 1 (uma) hora
de antecedência ao horário estabelecido para o início. O candidato deverá apresentar um
documento original de identificação com foto e assinatura legível e deverá trazer o comprovante
de inscrição do concurso. Não será permitida a realização das provas pelos candidatos fora do
dia, horário e local afixados. A falta do candidato em qualquer uma das provas 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 permitido portar ou utilizar meios eletrônicos que
possibilitem comunicação à distância e interpessoal.

6. PONTUAÇÃO DAS PROVAS
Prova Oral: constituída pela prova didática.
Pontuação: a prova valerá 60 (sessenta) pontos.
Entrevista: a entrevista valerá 40 (quarenta) pontos.
1ª ETAPA - PROVA ORAL (eliminatória):
Data: 10 de fevereiro de 2021
Horário: das 17h00 horas às 18h00 horas
Endereço: Praça Alfredo Andersen, 415 – Bigorrilho - CEP 80.730-160 – Curitiba-PR
COOPERHEC – Cooperativa Médica do Hospital Evangélico de Curitiba
Fone: (41) 3387-5732

Divulgação da lista dos convocados para entrevista até às 18h15min do dia 10 de fevereiro de
2021, no mesmo local.
2ª ETAPA - ENTREVISTA:
Data: 10 de fevereiro de 2021
Horário: 18h30min
Endereço: Praça Alfredo Andersen, 415 – Bigorrilho - CEP 80.730-160 – Curitiba-PR
COOPERHEC – Cooperativa Médica do Hospital Evangélico de Curitiba
Fone: (41) 3387-5732

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado final será publicado no site https://hospital.mackenzie.br/huem/residenciamedica/ a partir do dia 17 de fevereiro de 2021.

8. CURSO
Nome do Curso: Programa de Capacitação Profissional para Médicos Estrangeiros (PCPME)
Período de realização: 03 anos
Início: 01 de março de 2021
Término: 29 de fevereiro de 2024
Carga Horária: 8.640 horas – 60 horas/semana
Modalidade: Curso de Formação Presencial
Público-Alvo: O curso é destinado exclusivamente a médicos formados por Faculdades no
exterior, que não tenham o diploma revalidado no Brasil.

9. 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. Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar ao
HUEM os documentos (originais e fotocópias autenticadas) relacionados abaixo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
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 CRMPR, 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.

10. INÍCIO DO CURSO
Início das atividades: 01 de março de 2021
Horário: 07 horas
Local: O aluno aprovado deverá se apresentar no Centro Cirúrgico Geral do Hospital
Universitário Evangélico Mackenzie – HUEM.
Endereço: Alameda Augusto Stellfeld, nº 1.908 – Bigorrilho - Curitiba - PR, 80730-150.
Telefone: (41) 3240-5000

11. DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
É da competência do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie a emissão do Certificado de
Conclusão do Programa de Capacitação Profissional para Médicos Estrangeiros.
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CONTATO:
E-mail: especializacaohuem@gmail.com
Telefone: (41) 3240-5486

SUPERVISÃO DO PROGRAMA
Dr. Alberto David Fadul Filho

Curitiba, 01 de fevereiro de 2021.

