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PROCESSO SELETIVO N° 1382/22 

MÉDICO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
CADASTRO RESERVA DE CANDIDATOS 

Lotação: Serviço de Radiologia Geral 
 

  DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Realização de exames de Ultrassonografia e laudos; acompanhamento e orientação de 

exames de Radiologia Convencional, Tomografia Computadorizada e Ressonância 

Magnética com posterior elaboração dos respectivos laudos; atividades relacionadas a 

ensino e pesquisa.  

 

  PRÉ - REQUISITOS: 

 Curso Superior em Medicina; 

 Inscrição no CRM-SP; 

 Título de especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem com Residência ou 

estágio reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia; 

 Especialização ou Experiência em Imagem Vascular (Doppler, Tomografia 

Computadorizada e Ressonância Magnética); 

 Desejável: Experiência em Imagem Cardiovascular e/ou Torácica; 

 Disponibilidade para atuar 20 horas semanais, conforme escala. 

 

  ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 Inscrição: Retirar comprovante de inscrição mediante a entrega do currículo e cópia dos 

comprovantes dos Pré-requisitos. 

Período: de 25/10 a 17/11/2022 (exceto sábados, domingos e feriados) 

Horário: das 08h às 11h 

Local: InCor – Sc Recrutamento e Seleção –  Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 – 

Bloco I – 2° andar – Cerqueira César – São Paulo – SP (Metrô Clínicas). 
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 Prova Escrita: Eliminatória - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 

nota igual ou maior que 60 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa, Peso 2. 

 Entrevista: Eliminatória - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 

nota igual ou maior que 60 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa, Peso 3. 

 Títulos / Currículo: Eliminatória - Entregues no ato da Inscrição. Nota de corte 60 (escala 

de 0 – 100) Peso 5. 

 Critério de Classificação: Serão considerados para fins de classificação os candidatos 

que obtiverem Média: [(Prova Escrita X 2) + (Entrevista X 3) + (Títulos X 5 )] / 10 ≥ 60. 

 

  ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. Só serão 

aceitas inscrições realizadas no período definido. 

 A comprovação dos Pré-requisitos é obrigatória para participação no Processo Seletivo 

(Currículo com, a cópia simples do diploma, histórico ou declaração de conclusão do 

Curso Superior em Medicina; Título de especialista em Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem; diploma, histórico ou declaração da residência ou estágio reconhecido pelo 

Colégio Brasileiro de Radiologia e CRM). A não apresentação dos pré-requisitos implicará 

na exclusão da inscrição do candidato. 

 A Prova Escrita está prevista para o dia 18/11/2022 (sexta-feira) e a Entrevista será 

realizada na sequência. 

 Em todas as Etapas do Processo Seletivo o candidato deverá comparecer munido da 

Cédula de Identidade ou Documento Oficial com foto, para identificação (original). A não 

apresentação implicará no impedimento da participação. 

 Em caso de igualdade de classificação, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes 

critérios de desempate: Maior idade, maior nota na Entrevista, maior nota na Prova 

Escrita, maior número de filhos; For casado.  

 Os candidatos classificados neste Processo Seletivo formarão CADASTRO RESERVA a 

ser utilizado quando da aprovação de vagas. 
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 O candidato classificado, que no momento da convocação, por algum motivo não possa 

assumir a vaga ofertada, terá a opção de assinar final de lista (uma única vez) e na 

próxima convocação, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo e obedecendo a 

ordem classificatória, terá como opções assumir a vaga ou desistir do referido processo. 

 O referido processo seletivo terá prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado 

por mais um ano, a critério do Presidente da Banca Examinadora. 

 

  PROGRAMA:  

 Radiologia Geral; 

 Ultrassonografia;  

 Tomografia computadorizada; 

 Ressonância Magnética. 

 


