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RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
EDITAL 2020
O Serviço de Radiologia e Diagnóstico por Imagem dos Hospitais Escola
Padre Albino e Emílio Carlos da Fundação Padre Albino, mantenedora do Centro
Universitário Padre Albino (UNIFIPA) – Curso de Medicina comunica que estarão abertas as
inscrições para seleção de candidato ao preenchimento de 04 (quatro) vagas para o Curso
de Aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, credenciadas pelo Colégio
Brasileiro de Radiologia (CBR), conforme instruções a seguir.
I – DO CALENDÁRIO
Inscrições: 18/03/2020 a 24/03/2020
Seleção: 25/03/2020 às 8h30min
Resultado: 25/03/2020 a partir das 14h
Matrícula: 25 e 26/03/2020
II. DO PROCESSO SELETIVO
- INSCRIÇÕES e INFORMAÇÕES: As inscrições deverão ser feitas por e-mail
(coreme@unifipa.com.br), e na COREME-UNIFIPA, Av. dos Estudantes, 225, Catanduva – SP,
Fone (17) 3311-3229, com Tânia Bortolozzo A prova será realizada em salas dimensionadas para
100 alunos com no máximo 10 alunos por sala, nas salas D1 e D2 no 2º andar a UNIFIPA.
- DOCUMENTOS: Preenchimento do formulário de inscrição, apresentação de comprovante
de conclusão de graduação em medicina e pagamento da taxa no valor de R$ 200,00 reais a ser
paga no dia do processo seletivo.
Fase única: Prova Teórica, que constará de 50 questões de múltipla escolha, sobre
conhecimentos da graduação em Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina Preventiva e Social,
Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria, com duração de 2 horas e que terá peso de 100% na nota.
III. DO RESULTADO
- O gabarito da prova teórica e o resultado em ordem decrescente de classificação serão
divulgados, no quadro de avisos da COREME da UNIFIPA. Para desempate, será considerado o
candidato com mais idade. Não haverá vistas da prova.
IV. DA MATRÍCULA
Dias 25 e 26/03/2020, os candidatos classificados deverão comparecer à COREME - FIPA,
no horário das 8 às 16 horas, pessoalmente ou por procuração, munidos da documentação: uma
foto 3x4 recente; fotocópias da cédula de identidade, do CRM, do CPF, da certidão de nascimento
e/ou casamento e pagar uma taxa de matrícula no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).
V. DO REGIME DO TREINAMENTO
O aperfeiçoando é regido pela legislação vigente, normas do Colégio Brasileiro de
Radiologia - CBR e Regulamento.
O programa terá a duração de três anos e será desenvolvido nos Hospitais Escola Padre
Albino e Emílio Carlos, mantidos pela Fundação Padre Albino, cumprindo a carga horária de 60
horas semanais e não terá custos ou remuneração mensal.
O aperfeiçoando deverá renovar sua matrícula anualmente no mês de março, pagando o
valor da taxa anual aproximada de custos do CBR (R$ 500,00).
Catanduva, 17 de março de 2020.
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