
 

EDITAL 2020 
Fellow de Inovação em Radiologia e Diagnóstico por Imagem 

 

1. Programa 

A Dasa está oferecendo 1 (uma) vaga não remunerada no programa fellow de Inovação em 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 

 

1.1 Inovação 

Coordenador: Dr. Márcio Garcia 

Vagas:  1 

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 pelo menos 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 

O curso terá 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 30 horas durante os dias da semana (segunda a sexta-
feira, distribuídos em 5 períodos de 6 horas). 

Os períodos serão distribuídos entre as seguintes áreas:  

● Dasa Exp 

● AI Lab 

● Cubo 

● Dados e Analytics 

 

Durante o rodízio nas diferentes áreas, o fellow terá a oportunidade de: 

● Participar das reuniões das equipes, em sessões estratégicas e para a criação de novos 

produtos. 

● Conhecer os diferentes projetos em desenvolvimento nas células ágeis.  

● Envolver-se nas discussões sobre tecnologia e modelos de negócio com startups e 

investidores.   

● Colaborar na produção científica de inovação da Dasa. 

● Desenvolver e aprimorar habilidades em aprendizado de máquina e desenvolvimento de 

software. 



 

3.1 Local de desenvolvimento do programa 

Rodízio mensal nas diferentes áreas de inovação da Dasa em Pinheiros, assim como no Cubo 
Itaú, localizado na Vila Olímpia. 

 

4. Diferenciais 

4.1 Parcerias 

A Dasa é parceira do Cubo Itaú e apoia o empreendedorismo para avançar em tecnologias 
disruptivas na área da saúde. Esta é uma oportunidade única para o fellow conhecer um dos 

principais ecossistemas de inovação em saúde do país.  

 

4.2 DNA inovador 

A Dasa é protagonista na disrupção da saúde, promovendo um ambiente que permite ao fellow 

desenvolver e se aprimorar nas áreas de diferentes conhecimento em inovação. 

 

5. Período de inscrição  

Se iniciará a partir da divulgação deste edital e se encerrará no dia 30/01/2020. 

5.1 Taxas 

Taxa de inscrição para Prova teórica: gratuita. 

Taxa de matrícula (para os candidatos aprovados): gratuita. 

 

6. Processo seletivo 

 

6.1  Entrevista e análise curricular 

O processo seletivo consistirá de uma entrevista com os preceptores e análise de currículo dos 
candidatos. 

 

 

6.1.1 Data e local da entrevista: 

 

Data: 04/02/2020, 10h da manhã 

Local: Rua Gilberto Sabino 215, 3º andar, Pinheiros. São Paulo - SP. 

 

6.1.2 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 10/02/2020. O candidato aprovado na entrevista e análise 

curricular 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 – CREMESP (CÓPIA SIMPLES) 

- Curriculum vitae 

 

9. Informações 

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

 

mailto:mariluce.soares@dasa.com.br

