
 

Comissão de Residência Médica 

EDITAL N.º01/2023 

CONCURSO SELETIVO PARA ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA 

 
O diretor presidente da Sociedade Hospitalar Angelina Caron - Hospital Angelina Caron (HAC), situado à 

Rodovia do Caqui, nº 1150, bairro Araçatuba, Campina Grande do Sul, Paraná, telefone (41) 3679-8788, 

através do Departamento de Ensino e Pesquisa, torna pública as normas do processo seletivo de 

candidatos à especialização em Cardiologia, com duração de 02 (dois) anos e início 2023. 

 

1. Antecedentes: 

O programa de especialização em Cardiologia é credenciado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia 

e coordenado pelo serviço de Cardiologia do HAC; 

1.1. Missão 

Formar profissionais médicos especialistas no cuidado cardiovascular com integralidade, 

humanização e atualização. 

1.2. Visão: 

Oferecer formação em Cardiologia priorizando o associativismo médico e científico em âmbito 

nacional e internacional. 

1.3. Valores: 

Conhecimento, Ética, Integração, Associativismo, Inovação e Humanismo. 

 

2. Programa oferecido 

2.1. Duração e desenvolvimento do programa: 

O programa oferecido tem duração de dois (02) anos com a carga horaria anual de 2.880 horas 

cursado integralmente em Cardiologia, em 48 semanas sendo 60 horas semanais, distribuídas em 

seis dias com dez horas de atividades diárias e trinta dias (30) dias de férias anuais. 

2.2. Número de vagas e pré-requisito: 

Duas (02) vagas para médicos que já tenham cursado o pré-requisito de Clínica Médica em 

programa de residência credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou 

especialização em Clínica Médica, credenciado pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica ou 

ainda, que tenham título de especialista pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica (Conselho 

Federal de Medicina).  

2.3. Inscrições: 

2.3.1. Os candidatos que prestaram prova geral no processo seletivo do HAC em 17/12/2022 para a 

seleção de médicos residentes do programa de clínica médica poderão, sem ônus, se inscrever 

para esta seleção. 

2.4. Documentos: 

Para as inscrições o (a) candidato (a) deverá enviar em formato PDF pelo e-mail 

dep@hospitalcaron.org.br a ficha do anexo I, acompanhada da fotocópia da cédula de identidade 

do Conselho Regional de Medicina (anexo II), além de uma carta de apresentação. 

mailto:dep@hospitalcaron.org.br
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3. Processo seletivo 

As informações sobre o processo seletivo serão obtidas pelos telefones 3679-7083 ou 3679-3915 ou 

e-mail: dep@hospitalcaron.org.br.  

3.1. O processo seletivo será desenvolvido em duas fases: 

3.1.1. Primeira fase (Peso 7,0) - prova de clínica médica: 

Para os (as) candidatos (as) que prestaram a prova geral no processo seletivo para médicos 

residentes 2022/2023, regida pelo Edital 02/2022, a pontuação obtida será considerada a nota da 

primeira fase. 

Para os candidatos não participaram do processo seletivo anteriormente citado será aplicada uma 

prova de clínica médica objetiva com 50 questões e duração de três horas em data e horário a 

serem informados aos candidatos. 

3.1.2. Segunda fase (Peso 3,0) - defesa de currículo (Peso 1,5) e defesa do currículo/entrevista 

(peso1,5): 

Avaliação curricular, na qual os (as) candidatos (as) deverão entregar o currículo (ver anexo III) 

no dia da prova (31/01/2023) e se submeter à entrevista, que será agendada em data e horário a 

serem definidos e informados aos inscritos.  

 

4. Resultados  

4.1. As informações sobre os resultados deverão ser obtidas pelos telefones 3679-7083 ou 3679-3915. 

4.2. As notas finais serão obtidas pelo somatório da nota da prova geral (peso 7) e da entrevista e 

avaliação curricular (peso 3). 

4.3. A data de divulgação dos resultados será informada no dia da segunda fase desta seleção. Para 

desempate será utilizada a idade do candidato, favorecendo ao candidato com mais idade, 

considerando dia, mês, ano e hora se necessário, do nascimento. 

 

5. Matrículas: 

Após a divulgação dos resultados os candidatos selecionados deverão proceder suas matrículas na 

Departamento de Ensino e Pesquisa em data a ser definida e informada na segunda fase. 

 

6. Disposições finais  

6.1. A inscrição implicará no compromisso de aceitação por parte do candidato, das condições 

referentes à seleção, não podendo delas alegar desconhecimento ou contra elas manifestar 

qualquer tipo de insurgência ou contrariedade. 

6.2. Será automaticamente eliminado da seleção o candidato que não cumprir as normas 

estabelecidas ou não preencher todos os requisitos previstos neste edital.  
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6.3. É de inteira responsabilidade do candidato a interpretação deste edital, bem como o 

acompanhamento da publicação de todos os atos, atendimento de chamadas telefônicas, leitura 

de e-mails convocatórios, instruções e comunicados ao longo do período em que se realiza esta 

seleção, não podendo deles alegar desconhecimento ou discordância.  

6.4. A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição do candidato se for verificada falsidade e/ou 

irregularidade nas declarações e/ou documentos apresentados.  

6.5. O programa de especialização em Cardiologia terá início no dia 01 de março de 2023. 

6.6. Os casos omissos deste edital serão resolvidos pela Comissão de Residência Médica do Hospital 

Angelina Caron. Este edital entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comissão de Residência Médica 

EDITAL N.º01/2023 

CONCURSO SELETIVO PARA ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA 

 
Anexo I 

Ficha de inscrição 

1. NOME COMPLETO 

2. PORTADOR DE ALGUMA NECESSIDADE FÍSICA ESPECIAL ? [   ] NÃO [   ] SIM. QUAL ? 

3. SEXO [   ] MASCULINO[   ] FEMININO 

4. DADOS CIVIS 

4.1. RG – NÚMERO:  4.2. CPF – NÚMERO:  4.3. CRM – NÚMERO: 

5. DADOS PESSOAIS 

IDADE:  DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/ANO): 

6. LOCAL DE 
NASCIMENTO 

CIDADE: 

UF: 

PAÍS: 

7. SITUAÇÃO CIVIL SOLTEIRO [   ] 

OUTRA [   ] 

8. ENDEREÇO 

RUA: 

NÚMERO: 

COMPLEMENTO: CEP: 

CIDADE: UF: 

9. TELEFONES – DDD: 

FIXO: CELULAR: 

10. E-MAIL:  

11. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) / ANO DA GRADUAÇÃO: 

NOME 

SIGLA CIDADE 

UF PAÍS 

12. PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA / INSTITUIÇÃO / ANO DE CONCLUSÃO: 

NOME 

SIGLA CIDADE 

UF PAÍS 

13. NOME DA MÃE: 

[   ]  DECLARO QUE LI E ESTOU DE ACORDO COM O EDITAL QUE REGE O PRESENTE CONCURSO. 

 LOCAL ...................................................................., ..................... DE ......................................................................... DE 2023 

................................................................................................................................. 

ASSINATURA 
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Anexo II 

Cédula de Identidade do Conselho Regional de Medicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comissão de Residência Médica 

EDITAL N.º01/2023 

CONCURSO SELETIVO PARA ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA 

 
Anexo III 

Formação e pontuação dos dados curriculares: 

- Dados de Identificação pessoal: Nome, nascimento (local e data), filiação e documentos (RG e CPF). 

- Histórico Escolar: Instituição, ano e local de cursos de primeiro, segundo e terceiro graus de ensino. 

- Atividades da Graduação: Monitorias em disciplinas curriculares (máximo 5 monitorias - pontuação 

0,3 cada). Apresentar declaração ou diploma emitido pela instituição de origem. 

- Atividades Extracurriculares: Estágios voluntários na área de saúde (máximo 4 estágios - pontuação 

0,1 cada). Estágios voluntários na especialidade pretendida (não repetir aqueles incluídos no item 

anterior - máximo 5 - pontuação 0,3 cada). Cursos de extensão universitária (máximo 5 - pontuação 

0,02 cada). Participação em eventos científicos (congressos, jornadas, simpósios e outros - máximo 

10 - pontuação 0,01 cada) 

- Produção Científica: Trabalhos apresentados em eventos científicos (congressos, jornadas, simpósios 

e outros, máximo 5 - pontuação 0,4 cada). Trabalhos publicados em revistas científicas (não confundir 

com publicações nos anais dos eventos - máximo 5 - pontuação 0,5 cada). Premiações recebidas em 

eventos científicos (máximo 5 - pontuação 0,3 cada). Idiomas (máximo 2 - pontuação 0,2 cada). 

- Apresentar o currículo acompanhado com a ficha abaixo preenchida: 

 

Nome  

Critérios Avaliados 
Pontuações Estabelecidas Preenchimento pelo candidato 

Número 
máximo2 

Pontuação 
individual3 

Pontuação 
máxima 

Número1 
Pontuação 

obtida4 

Graduação 

Monitorias de disciplinas 
“curriculares”. 

5 0,3 1,5   

Extra-
curriculares 

Estágios “voluntários” na 
área de saúde. 

4 0,1 0,4   

Estágios “voluntários” em 
Cardiologia 

5 0,3 1,5   

Cursos ou trabalhos de 
extensão universitária 

5 0,02 0,1   

Participação em eventos 
científicos 

10 0,01 0,1   

Produção 
Científica 

Trabalhos apresentados em 
eventos científicos 

5 0,4 2,0   

Trabalhos publicados em 
revistas científicas 

5 0,5 2,5   

Premiações recebidas  5 0,3 1,5   

Língua estrangeira  2 0,2 0,4   

Somatório da pontuação5   

Orientação para preenchimento: 
Preencha a coluna “número1” com o total de cada ítem, respeitando o “número máximo2”, multiplique pela “pontuação 
individual3” correspondente e preencha a “pontuação obtida4”. Após preencha o espaço “somatório da pontuação5” 

 
 

 

DATA  1) ASSINATURA DO CANDIDATO OU REPRESENTANTE LEGAL 

 

Jorge Itsuo Fukushima 
Diretor Presidente 

Campina Grande do Sul, 02 de janeiro de 2023. 
 


