
 

EDITAL 2020 
Programas de Fellow em Radiologia e Diagnóstico por Imagem - RDI 

(Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética) 
Regional  Bahia 

 
 

1. Programas 
A Image/Dasa está oferecendo 04 vagas remuneradas no programa de Aperfeiçoamento 
Médico Nível 4 (Fellow) em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, credenciado pelo Colégio 
Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, para o ano letivo de 2020, divididas 
nas seguintes especialidades. 
 

1.1 Medicina Interna 
Coordenadores: Drs. Cesar de  Araújo Neto, Jackline Leto, Rafaela Argones, Christine Bastos 
 

1.2 Músculo-Esquelético 
Coordenadores: Drs. Fernando Braga D’Almeida, Felipe Donatti, Ronald Trindade 
 

1.3 Neurorradiologia  
Coordenadores: Drs. Giovanna Ladeia Rocha, Gustavo Tedeschi 
 
 

Obs.: O número de vagas pode ser alterado durante o processo seletivo a depender da 
disponibilidade do serviço e da decisão dos coordenadores. 
 
 

2. Pré-requisitos 
Médicos que já tenham concluído 3 (três) anos de residência médica ou estágio em Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou Colégio 
Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR). 
 
  



 

3. Duração 
Os cursos terão duração de um 1 (um) ano, com início em 01 de março de 2020 e término em 28 de 
fevereiro de 2021 com a carga horária de 36 horas durante os dias da semana (segunda a sexta-feira, 
distribuídos em 6 períodos de 6 horas), além dos finais de semana (média de 4 períodos de 6 horas 
por mês, podendo variar de 2 a 4 períodos a depender das necessidades da escala médica). 

Os períodos serão semanais e distribuídos da seguinte forma:  
- 3 (três) períodos de acompanhamento de liberação de laudo,  
- 2 (dois) períodos de protocolo/console 
- 1 (um) período de estudo/produção científica.  
 
 

3.1 Local de desenvolvimento do programa 
Rodízio mensal nas unidades ambulatoriais Ondina e Itaigara da Image. 

 

 

4. Diferenciais 

4.1 Preceptoria 
Com o intuito de garantir a melhor experiência de ensino aos fellows, a preceptoria é composta 
por radiologistas reconhecidos pela excelência dentro de cada uma das especialidades. 
 

4.2 Treinamentos 
Visando a total segurança dos nossos pacientes em nossas unidades de atendimento, a 
Image/Dasa oferece treinamento em emergências cardiovasculares aos seus médicos e 
fellows.  Os mesmos contam ainda com descontos em inscrições nos nossos cursos teórico-
práticos de capacitação nas diversas áreas de medicina diagnóstica. 
  



 

 

4.3 Intercâmbio 
Caso haja interesse do fellow, a Image/Dasa oferece a possibilidade de intercâmbio de até 30 
(trinta) dias entre as suas regionais que possuem programa educacional (em São Paulo-SP, 
Rio de Janeiro-RJ, Brasília-DF, Florianópolis-SC e Maringá-PR). 
A Dasa, por se tratar de uma empresa internacional, oferece ainda a possibilidade de 
experiência no exterior (a definir). 
 

5. Período de inscrição  
Se iniciará a partir da divulgação deste edital e se encerrará no dia 15/12/2019 
 

6. Processo seletivo 
6.1 Prova prática e entrevista/análise curricular. 
(Peso 5: Nota obtida na prova prática) 
A avaliação será baseada na interpretação de casos clínico-radiológicos. 
Prova: Prática e entrevista/análise curricular. 
Data: 17/01/2020 – Sexta-feira 
Horário: 09:00h (chegar as 08:00h)  
Local: Avenida Araújo Pinho, 490, Canela, Salvador, Bahia  
 
6.1.1 Orientações e normas 
1 - O candidato deverá comparecer ao local de provas portando documento de identificação 
com foto e caneta esferográfica. 
2 - Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato. 
5 - Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico ou de comunicação (telefones celulares, agendas eletrônicas, tablets, etc.), bem 
como protetores auriculares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário 
para a realização das provas. 
6 - Motivará a eliminação do interessado do processo seletivo, a burla ou a tentativa de burla 
a qualquer das normas definidas neste edital. 
7 - Será automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que: 
- Não apresentar a documentação exigida nesse edital; 
- Utilizar meios ilícitos para executar as provas; 
- Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
 



 

 
 

6.1.2 Locais da entrevista: 
Avenida Araújo Pinho, 490, Canela, Salvador, Bahia. 
 
6.1.3 Documentos necessários para a entrevista: 
- Carteira de Identidade Profissional (CRM) 
- Curriculum vitae impresso 
- 1 Foto (anexa ao currículo) 
 

 

7. Resultado 
O resultado final será divulgado no dia 24/01/2020. Os candidatos aprovados serão 
convocados para os processos de matrícula e credenciamento médico. 
 
 

8. Matrícula e Credenciamento Médico 
Documentos necessários para o Credenciamento: 
- Carteira de Identidade Profissional – CRM (CÓPIA SIMPLES) 
- Diploma Médico (CÓPIA SIMPLES) 
- Certidão de Ética Profissional – CREMEB (CÓPIA SIMPLES) 
- Curriculum vitae atualizado 
 
 
 
 
 

9. Informações 
Informações sobre o período de inscrições, processo seletivo, datas, divulgação e dúvidas 
gerais pertinentes a esse edital poderão ser obtidas pelo email: josi.oliveira@dasa.com.br 


