EDITAL Nº 002/2021
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
MEDICINA PALIATIVA (ADULTO) 2021

O Hospital Evangélico Mackenzie - HUEM, no uso de suas atribuições, torna público e informa
que a partir de 29 de março de 2021, estão abertas as inscrições para o processo de seleção de
médicos do Curso de Especialização em Medicina Paliativa (adulto). O serviço de Cuidados
Paliativos adulto do HUEM oferece 01 (uma) vaga de especialização em Medicina Paliativa. A
realização de 01 (um) ano de especialização dará ao especializando o direito de prestar prova
junto à Associação Médica Brasileira (AMB), para obtenção de Título de Especialista em
Medicina Paliativa.
A Especialização é teórico-prática, das 7:30 às 18:00, de segunda-feira à sexta-feira (com 1 day
off fixo na semana a combinar com o preceptor).
A carga horária total da especialização é aproximadamente 2.000 (duas mil) horas,
contemplando pacientes internados no HUEM, pedidos de consulta e ambulatório, além de
estágio externo em outra Instituição renomada em Cuidados Paliativos na cidade de Curitiba.

O investimento será de 12 parcelas de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

DAS 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 de inscrição: 29 e 30 de março de 2021

A inscrição será realizada por meio do e-mail: especializacaohuem@gmail.com, das 09h do dia
29 de março às 17h30 do dia 30 de março de 2021.

Obs.: Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições após essa data.

Taxa de inscrição: Gratuito

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 na ficha de
inscrição.

DOS PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina e ter concluído até o início do programa de
especialização o pré-requisito de Especialização ou Residência Médica em Clínica Médica,
Medicina de Família e Comunidade, Anestesiologia, Nefrologia, Geriatria e Gerontologia,
Neurologia, Medicina Intensiva, Oncologia, Cirurgia Oncológica e Cirurgia de Cabeça e Pescoço.
O CONCURSO TERÁ APENAS UMA FASE
DA FASE ÚNICA - ENTREVISTA E ANÁLISE CURRICULAR

Data: 31 de março de 2021
Horário de início: 11 horas
Local: Hospital Universitário Evangélico Mackenzie – Aguardar na recepção da portaria 02.
Telefone: (41) 3240-5486

DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
No dia da prova, o candidato deverá comparecer ao local com o prazo de 20 (vinte minutos) de
antecedência ao horário estabelecido para o início da entrevista. 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, bem
como caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Não será permitida a realização da entrevista
pelos candidatos fora do dia, horário e local afixados. A ausência do candidato acarretará em
sua eliminação, não sendo aceitas faltas justificadas e não haverá, sob pretexto algum, a

realização de outra prova ou segunda chamada. O não cumprimento das normas autoriza os
fiscais da prova a eliminar o candidato.

DA PONTUAÇÃO DA PROVA

Entrevista e Análise Curricular:
A) Entrevista (E): A entrevista valerá 90 (noventa) pontos.
B) Análise curricular (AC): A análise curricular valerá 10 (dez) pontos.

Pontuação da Análise Curricular: a análise do currículo terá valor máximo de 10 pontos e seguirá
o sistema de pontuação estabelecido:
VALOR

VALOR

UNITÁRIO

MÁXIMO

Mestrado em especialidade reconhecida pela AMB

4

4

Doutorado em especialidade reconhecida pela AMB

7

7

Com bolsa

3

3

Sem Bolsa

2

2

1

2

Participação Congressos/Jornadas

1

3

Apresentação oral ou em pôster durante eventos científicos

2

4

Monitoria (mínimo um semestre letivo)

1

2

Revista indexada (Índex medicus)

2

6

Revista não indexada

1

2

Anais de Congresso

1

3

Capítulo de livro

2

4

Atividades profissionais na área médica

2

4

Outro curso de nível superior

2

2

Língua estrangeira

1

3

ATIVIDADE

Iniciação científica: por 6 meses (período mínimo)

Estágios e cursos extracurriculares por 6 meses (período
mínimo)

TRABALHOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS

FORMAÇÃO DIVERSA

OUTRAS ATIVIDADES
Representação discente

1

1

Participação em órgão de classe estudantil

1

1

Trabalho voluntário

1

1

A nota final da análise curricular dar-se-á pela soma dos pontos obtidos, cuja pontuação máxima
considerada é a nota 10 (dez).
A nota final do concurso dar-se-á pela somatória da entrevista + análise curricular, divididos por
10.
Em caso de empate na nota final (entrevista + análise curricular), terá prioridade pela vaga o
candidato de maior idade. Não serão aceitos recursos.

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
O resultado deverá ser divulgado a partir de 31 de março de 2021 por e-mail.

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 e Certificado de Residência Médica em programa credenciado pela CNRM/MEC ou
Certificado e Título de Especialista comprovando o pré-requisito acima exposto.
2. Médicos formados em outros países deverão apresentar cópia autenticada do diploma

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

DO INÍCIO DO CURSO
Início das atividades: 05 de abril de 2021 às 7:30.
O aluno deverá se apresentar no 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

SUPERVISÃO DO PROGRAMA
Jonathan Vinicius Lourenço Souza
CRM-PR: 31238
Medicina Paliativa - RQE: 26136

Curitiba, 29 de Março de 2021.

