EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO EM
CARDIOLOGIA PARA ANO DE 2018
A Equipamentos Cardiovasculares Rio Preto Ltda, CNPJ/MF 45.111.077/000177, com a denominação de Instituto de Moléstias Cardiovasculares -IMC de
São José do Rio Preto comunica que estarão abertas as inscrições para o
Processo Seletivo para o “Programa de Estágio em Cardiologia”, para o ano de
2018.
NORMAS GERAIS
Ao Programa de Estágio em Cardiologia serão aceitas inscrições de médicos
que apresentam pré-requisito de 02 anos de Estágio ou Residência em Clínica
Médica, cuja Instituição seja credenciada pela Sociedade Brasileira de Clínica
Médica (SBCM) ou Comissão Nacional de Residência (CNRM) ou ainda que
sejam detentores do Título de Especialista em Clínica Médica emitido pela
AMB/SBCM.
Serão disponibilizadas 05 (cinco) vagas para o Programa de Estágio em
Cardiologia aos candidatos aprovados no processo seletivo.
O

processo

seletivo

será

realizado

pelo

Instituto

de

Moléstias

Cardiovasculares-IMC.
A ausência do candidato na prova resultará automaticamente em sua
desclassificação.
O preenchimento das vagas do curso será feito obedecendo-se rigorosamente
a classificação final, até se completar o número de vagas.
CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA
O programa de Estágio é reconhecido pela Sociedade Brasileira de
Cardiologia.
O curso tem como objetivo proporcionar ao médico conhecimentos teóricos e
práticos específicos da área de Cardiologia.
O curso terá a duração de 02 (dois) anos, com carga horária anual de 2.880
horas.
O Estágio será realizado em período integral no Instituto de Moléstias
Cardiovasculares IMC de São José do Rio Preto.
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INSCRIÇÕES
As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período de 04 de

dezembro de 2017 até 26 de janeiro de 2018, no horário das 08:00 às 12:00
horas e das 15:00 às 17:00 horas, excluindo sábados, domingos e feriados, no
Setor de Biblioteca do Instituto de Moléstias Cardiovasculares, sito à Rua:
Castelo D’Água, 3030 Bairro Redentora, CEP: 15015-210 - São José do Rio
Preto – SP. (falar com Silvana)
Na impossibilidade de realização da inscrição no local, a mesma poderá ser
feita pelo Correio, via Sedex. O candidato deverá enviar toda a documentação
exigida até o dia 26 de janeiro de 2018, no endereço acima. Maiores
informações sobre a inscrição por correio, entrar em contato com Silvana,
através do telefone 17 3203 4010, ou por e-mail: biblioteca@imconline.com.br.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO.
•

Pagamento da taxa de inscrição: valor R$ 200,00

•

“Curriculum Vitae” Resumido

•

Preenchimento da ficha de inscrição disponível neste Edital (Anexo I)

•

02 fotos 3x4 recentes;

•

Cópia do RG;

•

Cópia do CPF;

•

Cópia do CRM;

•

Cópia autenticada do diploma do curso de Medicina;

•

Cópia autenticada do Certificado de conclusão de Residência ou Estágio
em Clínica Médica. Caso ainda não concluído será aceito uma
declaração da Instituição constando o período de início e término do
curso.

•

As inscrições encerrar-se-á, sem prorrogação, na data informada neste
Edital.

•

Inscrição feita pelo correio será considerada a data da postagem (até o
dia 24/01/2018.

VAGAS OFERECIDAS
Serão oferecidas 05 (cinco) vagas para o “Programa de Estágio em
Cardiologia”, com início previsto para o dia 01 de março de 2018.
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ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo constará de duas etapas
Primeira Etapa: Prova escrita das 08h00 às 11h30 horas
Segunda Etapa: Entrevista e Análise Curricular 14:00 às 18:00 horas
A prova, entrevista e análise curricular serão realizadas no dia 31 de janeiro de
2018, no endereço: Rua Castelo D’Água, 3030 Bairro Redentora, 15015-210
São José do Rio Preto – SP.
O candidato deverá comparecer ao local de realização do processo seletivo até
07h45min munido do documento original de Identidade.
Durante a realização do processo seletivo, não será permitido o uso de celular,
laptops ou qualquer outro tipo de aparelho de comunicação.
PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo terá caráter eliminatório e classificatório.
A nota final será determinada pela soma das notas obtidas na primeira e na
segunda etapa.
Prova teórica e a entrevista terá valor de 5(cinco) pontos cada uma.
CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO
Será classificado o número suficiente para o preenchimento de 05 (cinco)
vagas oferecidas para o “Programa de Estágio em Cardiologia”.
O Resultado final será publicado no dia 06 de fevereiro de 2018 no site do IMC:
www.imconline.com.br
MATRÍCULA
A matrícula deverá ser realizada no IMC, na Rua: Castelo D’Água, 3030 Bairro
Redentora em São José do Rio Preto, no período de 07/02/2018 a 15/02/2018
no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 15:00 às 17:00 horas, excluindo
sábados, domingos e feriados, no Setor de Biblioteca. (falar com Silvana)
telefone: 17 3203 4010.
O não comparecimento dos candidatos classificados em primeira chamada
serão convocados, os que se encontram em LISTA DE ESPERA, observandose a ordem de classificação, até o preenchimento das vagas disponíveis.
O candidato que não comparecer para a matrícula no período estabelecido
perderá a vaga, ressalvando aqueles que apresentarem uma prévia
justificativa.
O presente edital será divulgado na internet, no site www.imconline.com.br.
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O IMC pagará mensalmente até o dia 10 do mês seguinte ao realizado para
cada estagiário, o valor bruto de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a
título de ajuda de custo.
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROGRAMA DE ESTÁGIO EM CARDIOLOGIA
(2018-2020)
IDENTIFICAÇÃO:
Nome:__________________________________________________________
Data de Nascimento/NACIONALIDADE:_______________________________
CPF:___________________________________________________________
RG:____________________________________________________________
CRM:________________________________________________________
E-MAIL:_________________________________________________________
FORMAÇÃO EM MEDICINA:
Universidade:____________________________________________________
Início e Término do Curso:__________________________________________
Cidade, Estado e País:_____________________________________________
FORMAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA:
Universidade:____________________________________________________
Início e Término do Curso:__________________________________________
Cidade, Estado e País:_____________________________________________
Endereço para Comunicação:
Endereço:_______________________________________________________
Cidade/Estado:___________________________________________________
Telefone e Celular:________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________
São José do Rio Preto, ____/________________2017
Assinatura do Candidato:
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