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Edital 2020 – 1º semestre – Programa de subespecialização em Neurorradiologia e 

Imagem em cabeça e pescoço, Medicina Interna com enfoque em tomografia 

computadorizada e ressonância magnética, e Músculo Esquelético com enfoque em 

tomografia computadorizada e ressonância magnética – Grupo São Camilo 

 

O Grupo São Camilo (Maringá – PR) torna pública a abertura de inscrições ao Processo Seletivo 

de Admissão de médicos radiologistas para o curso de Subespecialização em : 

 NEURORRADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM CABEÇA E PESCOÇO (nível 4) com 

Dr. Ademar Lucas Junior. 

 

 RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM MEDICINA INTERNA (nível 4), com enfoque 

em ressonância magnética e tomografia computadorizada, com Dra. Fernanda Britto 

Pereira Lucas. 

 

 RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM MÚSCULO ESQUELÉTICO (nível 4), com 

enfoque em ressonância magnética e tomografia computadorizada, com Dr. João Marcelo 

Moraes Falavigna e Dr. Luciano Henrique Gazoni Scremin. 

Coordenadores:  

Dr. Ademar Lucas Junior - Graduação em Medicina (Faculdade de Ciências Médicas da Santa 

Casa de São Paulo – FCMSCSP), residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem na 

Santa Casa de São Paulo, especialização em Diagnóstico por Imagem de Cabeça e Pescoço pelo 

serviço de diagnóstico por imagem da Santa Casa de São Paulo, especialização em 

Neurorradiologia pelo serviço de diagnóstico por imagem da Santa Casa de São Paulo e membro 

Titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 

Dra. Fernanda Britto Pereira Lucas - Graduação em Medicina (Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo – FCMSCSP), residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem na Santa Casa de São Paulo, especialização em Diagnóstico por Imagem do Abdome no 

Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (INRAD - USP) e 

membro Titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.  

Dr. João Marcelo Moraes Falavigna – Graduação em Medicina (Universidade Federal do Paraná 

– UFPR) e residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem (Hospital do Trabalhador 

– HT). 

Dr. Luciano Henrique Gazola Scremin – Graduação em Medicina (Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – FMUSP), residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem (Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo), realizou estágio de Complementação Especializada em Radiologia 
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Músculo Esquelética na mesma instituição. Atuou como radiologista no Departamento de 
Imagem do Hospital Israelita Albert Einstein. 
 

Número de vagas:  

 2 vagas de especialização em quarto nível (R4) no setor de neurorradiologia e radiologia em 

cabeça e pescoço; 

 1 vaga de especialização em quarto nível (R4) no setor de medicina interna; 

 1 vaga de especialização em quarto nível (R4) no setor de músculo esquelético. 

Pré-requisitos: Ter concluído a residência médica em Radiologia e Diagnóstico por imagem (3 

anos) em serviço reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) ou MEC.  

Duração: 12 meses.  

Carga horária: 44 horas semanais.  

Local de desenvolvimento do programa: Clínica sede da divisão de diagnóstico por imagem do 

grupo São Camilo. 

Início em 02/03/2020  

**Não será prevista a concessão de férias durante o curso.  

Remuneração: Será oferecido uma bolsa mensal com o valor de R$ 4.000,00 durante o período 

do curso.  

Atribuições:  

Acompanhamento com discussão de casos e elaboração de laudos de tomografia 

computadorizada e ressonância magnética nas áreas supracitadas;  

Realização de dupla leitura dos laudos emitidos dos exames das áreas supracitadas com 

posterior liberação dos laudos;  

Preparação de casos clínicos para discussões em reuniões científicas multidisciplinares 

e aulas semanais;  

Acompanhamento e orientação na realização de exames de ressonância magnética e 

tomografia computadorizada nas áreas específicas de interesse;  

Realização de períodos diurnos e noturno de ultrassonografia nas unidades do Grupo 

São Camilo, além de 2 períodos mensais a serem realizados aos finais de semana. 
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Processo seletivo 

Prazo para inscrição: até 31/01/2020 

Taxa de inscrição: R$200,00  

As inscrições serão realizadas através de preenchimento de ficha de inscrição disponível no site 

http://www.gruposaocamilo.com.br/imagem/servico_online/, que deverá ser enviada para o e-

mail gmu@gruposaocamilo.com em formato PDF, anexos às documentações solicitadas na 

ficha de inscrição.  

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado por meio de depósito bancário 

identificado ou transferência bancária no Banco do Brasil. Mais informações e detalhes, ver ficha 

de inscrição.  

O processo seletivo será realizado em duas fases no Grupo São Camilo Diagnóstico por Imagem 

(Rua Santos Dumont, 3452, Zona 01, Maringá, Paraná).  

Primeira fase:  

Prova teórica: 

Data: 10/02/2020 – 8h às 11:00h – Neurorradiologia  

Data: 11/02/2020 – 8h às 11:00h – Medicina Interna 

Data: 12/02/2020 – 8h às 11:00h – Músculo Esquelético 

 

Duração máxima de 3:00 horas 

Não será permitida a entrada de candidatos após o início da prova.  

A prova será individual de múltipla escolha, por meio de projeção e análise de casos.  

Uma cópia do currículo deverá ser entregue impreterivelmente antes do início da prova.  

Segunda fase:  

Entrevistas com análise curricular e arguição de casos clínicos.  

Data: 10/02/2020 – A partir das 13 horas – Neurorradiologia 

Data: 11/02/2020 – A partir das 13 horas – Medicina Interna 

Data: 12/02/2020 – A partir das 13 horas – Músculo Esquelético 

 

As entrevistas serão ser agendadas no período da tarde. Número máximo de 10 (dez) 

candidatos.  

Os resultados serão divulgados por e-mail até 14 de fevereiro de 2020. 

Será divulgada por e-mail eventual lista de espera por ordem de classificação. 



                                           
 
 

 
 

Grupo São Camilo 
Rua Santos Dumont, 3452 –Centro – Maringá – Paraná – Brasil 

+55 (44) 3218-4300 

Matrículas: A confirmação de matrícula dos aprovados em 1º lista deverá ocorrer até o dia 16 

de fevereiro de 2020.  

Observações: Para a confirmação da matricula será necessário o envio por e-mail os seguintes 

documentos: 

- CNPJ e dados bancários (PJ); 

- Cópia de Carteira de Vacinação e Declaração de Vacinação. 

Início das atividades: O início das atividades se dará impreterivelmente no dia 02 de março de 

2020.  

O não comparecimento ou a justificativa de ausência nas primeiras 48 horas no serviço, após o 

início do Programa do Curso de Aperfeiçoamento, configurará desistência da matrícula.  

Certificado  

Não será emitido certificado parcial. 

 

     Edital atualizado em Maringá, 08 de Novembro de 2019. 


