EDITA L DO CO NCURSO DE ESPECIAL IZAÇÃO EM
CLÍ NIC A MÉDI CA DO HOSPI TAL SOCOR PARA INÍC IO E M 202 2

In scrições Pr esen ciais: 03 de novembro a 19 de no vembro de 202 1
In scrições via CO RREIOS (SEDEX): 0 3 de n ovembr o a 19 de novem bro de
2021

Informações :
Centr o de Estudos do Hos pit al SOCOR
Tel.: (3 1) 33 30.30 93

EDIT AL PARA O PROCESSO SELETI VO 202 2
HOSPITAL SOCOR
Reco menda-se a leit ura de t odo o Edita l antes de realiz ar a inscrição.
O Centro de Estudos do Hospital SOCOR com unica que estarão abertas as
in sc rições para s eleção dos candidatos ao preenchimento de vagas de
Espec ializ aç ão Médica ofer ecidas n o Hospital SOCOR.
1. DA I NSTITUI ÇÃO:
1.1 Hospital SOCOR
Endereço: Avenida do Con torno, nº 10500,
Ho rizo nte, M inas Gerais , cep: 301 10-072 .

Ba irro

Barro

Pret o,

B elo

T el.: (31) 33 30.30 93
E-mail: centro estudos @soco r.com.br
2. DO PROGRAMA OFERTA DO:
CÓD I GO

ÁR EA/ ESP ECI ALI D AD E

V AGAS

D UR AÇ ÃO

S I TUAÇÃO D O
P R OGR AM A

0.02

Clínica M édica

2 (duas)

2 (dois)
anos

R ec onhec i da
pela S oc iedade
B rasile ir a de
Cl ínic a M édic a

3. DAS INS CRIÇÕES:
3.1 Pa ra candidatos diplo mados no exterior só ser á perm itida a inscrição
mediante apresentação de documen tação que compro ve sua inscrição no
Co nselho Reg ional de M edicina.
3.2 E m se t ratando de médicos estrangeiros , as inscrições po der ão ser
realizada s mediante apr esentação do visto de perman ên cia no B ra sil,
dipl oma reva lidado ou proto colo de solic itação de reva lidação, conforme
legisl ação vigente.
3.3 Em se tratando de médicos bra sileiro s formados por facul dades
es trangeira s, o diploma deve est ar revalidado por univer sida de públ ica, de
acordo com a l egisl ação vig ente.
3.4 Aos médicos estrangeiros formado s no
apresentação do visto de perman ênc ia no Brasil.

Brasil

será

exig ida

a

3.5 A inscr ição e a a provação no process o selet ivo n ão garantem a
ef etivação da matrícula do candidato no Programa de Espec ialização
Médica pret endido. Tal efet ivação estará condicionada a apres entação do
regist ro no Conselho Regiona l de M edicina do Estado de Minas Gerais no
prazo previsto e o utros doc umentos rel ac ionados no item da “mat rícula”.
3.6 - PE RÍODO E FORMA DE REA LIZAÇÃ O DAS INSCRIÇ ÕES:
As inscriçõ es presenciais ser ão realizadas no período de 03/11 /202 1 à
1 9/11 /202 1, exceto aos sá bados, domin gos e f eriados, das 9:00h às 12:00 h
e de 1 4:00h às 16:00h, no seguinte endereço: Centro de Estudos do Hos pital
SOCOR, Rua Juiz de Fora, nº33 , 3 ° andar, Bairro Bar ro Preto, Bel o
Ho rizo nte, MG, CEP 30.18 0-060.
As inscrições via CORREIOS (SEDEX) serão realizadas no per ío do de
0 3/11 /202 1 à 19/1 1/20 21.
3.6. 1 A taxa de inscrição s erá no valo r de R$ 5 00,00 (quinhent os reais).

3.6. 2 O pagamento da in scrição presencial deverá ser paga no ato da
in sc rição.
3.6. 3 O pagamento da in scrição via CORREIOS (SEDEX) deverá s er efetuado
através de Depósito Ident i icado por CPF.
DADOS PA RA DE PÓSI TO:
No me: Centr o de Estudos do Hos pital SOCOR
CN PJ: 0 2.291.9 97/0 001 -01
Banco: BANCO OB 7 56
Agência: 4027
Co nta Corr ente: 013 364 001-9
3.6. 4 A pós a realização do Depós ito Identi icado, enviar o compro vante
digita lizado para o e-mail centroest udo s@s ocor.com.br , infor mando nom e
completo, RG e CPF, solic itando a con irmação da inscrição. Nã o será aceito
o Depósit o Iden ti ica do f ora do pr azo l imit e da s insc rições .
3.6. 5 O candidato deverá encaminhar o s documento s ex igidos , juntamente
com a icha de in scrição, para o Cent ro de Estudos do H ospita l SOCOR, pelo
serviç o SEDEX, com Aviso de Recebiment o (A.R.), sen do considera da válida
a data da postagem constante no carimbo aposto ao SEDEX. Em nenhuma
hipó tese serão aceitas inscriç ões com data de postag em po ster ior a
1 9/11 /202 1 no seguinte endereço : Av. do Conto rno, nº10.500 – 3º Andar
Bairro Barr o Preto – B elo H orizont e, MG – Cent ro de Estudos do H ospit al
SOCOR, CEP: 30.110 -072.
3.6. 6 O candidato deverá preencher a ic ha de insc rição com letr a legível,
in dicando a opção para a ár ea /especial idade de Especializ ação Médica, que
poderá s er retirada no local de inscrição, o u pelo s ite www.socor.co m.b r.
3.6. 7 As in scrições poderão s er efetuadas através de Pr ocuração, s endo de
int eira r espo nsabil ida de do candidato ás inf ormações forn ecidas pelo
procurador.
3.7 DOCU MENTOS E XIGIDOS NO ATO DA I NSCRIÇÃ O:
. C ópia da Cédula de Identidade e CP F;
. Cópia do Co mpro vante de Inscrição no Co nsel ho Reg ional de Medic ina ou
Dipl oma de Médico ou Decl aração da Instituição de Ensino que o candidato
c ursou a últ ima série ou per íodo do Curso Médico;
.Curric ulum V itae, inc luindo Histór ico Escolar do
acompanhado de cópia simpl es de to dos os certi icados;

Curso

Médico,

. Cópia do com provant e de estar em dia com o Serviço Militar; pa ra
candidatos do sexo masculin o;
. 1 (uma) foto 3x4 recente.
3.8 NORM AS GERA IS SOBRE AS INSCRIÇÕES:
3.8. 1 Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição salvo o item
4.2. 3 l etra (e).
3.8. 2 As inscriçõ es encerrar -s e-ão, impr orr ogavelmente, no dia
nest e E dital.

ixado

3.8. 3 As in scrições feita s através de cheque so mente ser ão considerada s
realizada s quando da compensação do s mesmos, dentro do praz o lim ite
para a inscrição no Proc esso Sel etivo.
3.8. 4 As inscrições implicam o r econhecimen to e na aceitação, pelo
candidato, das condições tota is previstas neste Edita l.
3.8. 5 O não c um prim ento pel o candidato, das ex igências dispostas neste
edital, pode impl icar no indeferim ento de sua inscr iç ão.
3.8. 6 O correto preenchimento da icha de inscrição, bem como a
veracidade dos dados fornecidos são de inteira r espo nsabilida de do
candidato.
3.8. 7 O Ho spit al SOCO R e o Centr o de E studos não se respon sabil izam por
q uaisq uer atos ou fatos decorrentes de informações e/ou ender eços
inc orreto s ou incompletos fornecidos pelo candidato.
3.8. 8 A icha de inscrição e o valor pago ref er ente à taxa de insc rição são
pessoa is.
3.8. 9 Em nenhuma hipótes e serão ac eitos pedido s de alteração da área de
es pecialidade indicado s pelo candidato na icha de in scrição.
3.8. 10 O Hos pital SOC OR e o Cent ro de Estudo s não se r espo nsabil izam,
q uando os mot ivos de ordem técn ica n ão l hes fo rem imputáveis, por
in sc rições não receb idas por falhas de comunicação, congestio nam ento das
linhas de com unicação, falhas de impressão, pr oblemas de o rdem t écnica
nos computador es utilizados pelos candidatos, bem como por outros
fatores alheiro s que impo ssibil item a transfer ência dos dados e a
im pressão da icha de inscrição.
4. DA REA LIZAÇÃ O DAS P ROVAS:
4.1 O pr ocesso selet ivo será realiz ado em três etapas, s endo a primeira
eta pa através de pro va de conhecimen to escrita com valo r de 5 0%, a
segunda etapa através de entrevist a com valor de 30% e a terceira etapa
através de arguição curricular com valo r de 20%.
4.2 PRIME IRA ETA PA DO PROC ESSO SELETI VO :
4.2. 1 A pr imeira etapa do processo seletivo será realizada através de uma
prova ob jetiva, com 45 questõ es de m últipla escol ha versan do so bre
conhecimen tos médicos em Clín ica Médica. Cada questã o terá o valo r de 2
(dois) ponto s.
4.2. 2 LO CAL E HORÁRI O DA REAL IZAÇÃO DAS PRO VAS:
PRIMEIRA ETAPA: Será realiz ada no Auditório do Hospital SOCOR, Rua Juiz
de Fora n °33, n o dia 03/ 12/2 021 , (sexta -feira), no horár io de 13: 00h às
1 5:00h.
4.2. 3 Co nsiderando as recomendações e medidas de prevençã o contra o
CO RONAVÍ RUS durant e a pro va.
a) Comparecer e perman ecer no local de pro va fazendo us o de máscara de
proteção facial, com cobertura total de nariz e boca. Não ser á permit ida a
ent rada, nem a permanência no local de pro va(s), de candidato que estiver
sem a máscara (Decret o Estadua l nº 6 4.959, de 4 de maio de 202 0);
b) Durant e a identi icação, será necessária a hig ien ização das mãos com
álcool em gel 7 0° pró pr io ou fornecido pelo aplicador , antes de ent rar no
local de pro vas.

c) Recomenda-se, ainda que o candidato leve máscaras adiciona is, de
acordo com o período de duração de sua prova, consider ando as
recomendaçõ es do s órgãos de saúde.
d) O candida to será res pon sável pelo acondicio nam ento e/o u descarte de
seu mat erial de prot eção pessoal util iza do (máscaras, luvas, etc), seguindo
as r ecomen dações dos órgãos de saúde. Não será permit ido o descart e
desse material no local de pro va(s).
e) O candidato (a) que nos cinco dias que antecederem a prova, apres entar
sint omas típicos de COV ID-19 , abstenha-se de part icipa r da prova por uma
q uestão de consciênc ia humana, pro iss ional, e cidadania. Nest a condição
poderão ent rar em contato com a Coo rdenação do concur so pelo e-mail
centr oestudos@ socor .com.br apr esentando laudo laborat orial da pesq uisa
do RNA viral pel o ex clusivamen te pel o método RT P CR para a pro gramação
da devol ução da taxa de inscrição no process o sel etivo. Os mesm os
c uidados de proteção pa ra a prevenção do contágio e combate ao CO VID-19
utilizados na rea lização da prova deverão ser seguidos para a entrevista.
4.2. 4 SEGUNDA ETAPA: Entrevista e A rguição curr icula r s erá realiz ada n o
seguint e horár io:
P R OGR AM A

DATA

HORÁRI O

LOCAL

Clínica M édica

2 0/12 /202 1–
segunda-feir a

14: 00h

C e n tr o d e E st u do s –
R u a J u i z d e F or a –
n º3 3 – 3 °an d ar

4.3 NORM AS GERA IS DA RE ALIZAÇÃ O DAS PROV AS:
4.3. 1 O candidato deverá compa recer 15 m in utos antes do ho rário previsto
para o início da prova , munido de lápis, caneta (azul ou preta), borr acha; e
deverá apres entar o docum ento de identidade util izado no ato da inscrição
para acesso ao local da pro va.
4.3. 2 O candidato deverá levar soment e os objetos citados no item 4. 3.1
deste E dital. Ca so as sim não proc eda, os per tences pessoa is serã o deix ados
em local indicado pelos apl icador es durante todo o per íodo de
permanênc ia dos candidatos no local da prova , não se respon sabil izando o
Ho spita l SOCOR e o Centr o de Estudo s por per das, ex travio s ou dan os que
event ualmente ocor rerem.
4.3. 3 Em nenhuma hipót ese haverá seg unda c hamada pa ra a real ização da
prova, s endo que o candidato que não compar ecer no horá rio pr evisto
es tará automaticamente excluído do processo sel etivo.
4.3. 4 Não serão perm itidos, durante a r ealização das provas a comunicação
ent re candidato s, a util ização de chapéus ou bonés, óculos esc uros, o porte
e utilização, m esmo q ue des lig ados, de aparel hos celulares ou similares,
Pager, Tab lets, Beep, contro le remoto , máquina s calculador as ou similar es,
q ualquer out ro tipo de aparel ho el etrôn ico, relóg ios com calcula dora,
livro s, anotaçõ es, impr esso s ou qualq uer outro material de consulta.
Mesmo que autoriz ado por exercício de cargo o u f unção, não será
permitido o por te de armas, durante a realiz ação da pr ova.
4.3. 5 Os candidatos deverão permanecer no local da realização das pro vas
durante, no mínimo, 1 (uma) hor a apó s o início das pr ovas.
4.3. 6 Findo o prazo limit e de r ealização das prova s, os candidatos deverão
ent regar o s caderno s de pro vas e a fol ha de res pos tas, devida mente
preenc hida s e assinadas, sendo que os gabar itos e as questõ es para o
recurso po derão ser anotados.

4.3. 7 Não serão concedidas r evisões das pro vas. No entanto, caberá recurs o
contra q uest ões da s pr ovas da 1ª etapa no prazo de 0 1 (um) dia útil
subsequen tes à divulgação do gabarit o.
4.3. 8 Havendo alteração do gabarit o o icial, por força de provimen to de
algum recurso, o gabar ito s erá alt erado e as provas s erão corrigidas de
acordo com o novo gabarito.
4.3. 9 No caso de questão anula da será at ribuída a pon tuação r eferente à
q uestão a todos o s candidat os que tenham realiza do o mesmo tipo de
prova.
4.3. 10 Havendo alteração da avaliação curricul ar por força de pro vim ento
de algum recurso, a nota do candidato s erá alterada e r ealiza da publ icação
da nova nota de in itiva.
4.3. 11 Havendo alteraç ão da classi icação geral dos can didato s po r f orça de
proviment o de algum recurs o, oco rrerá uma reclas si ic ação e será
considerada válida a classi icação reti icada pela nova publ icação da nota
de initiva.
4.3. 12 Relóg ios de pa rede serão colocados no Auditório onde ser ão
realizada s as provas para veri icação do ho rário de iníc io e térm ino da
prova.
4.3. 13 O candidat o não poderá l evar o caderno de questões após o térm ino
da pro va.
4.3. 14 O gabarito da pr imeira eta pa s erá libera do e a ixado no dia
0 3/12 /202 1 após às 15:0 0h, e a ixado no local da realização da s pr ovas e
na po rtaria princ ipal do Hos pital SOCOR.
4.3. 15 O Resultado da primeira etapa s erá divul gado n o dia 17/12 /20 21 às
1 0:00h, e a ixado no Centr o de Est udos do Hos pital SOCOR.
4.3. 16 Em caso de revisão de q uestõ es das provas o candidato terá o direito
de recor rer até o período máximo (1) um dia útil após a l iber ação do
gabarit o, deven do justi icar-se in formando as referências bibl iográ icas. A
justi icat iva dever á ser acom panhada de fotocópias das r efer ências
b ibliográ icas. O recurso deverá ser en tregue pes soalmente ou po r
representante com proc uração simpl es ou envia do via SEDEX para Av. do
Co ntorno, nº10.50 0 – 3º Andar Bairr o Barro Preto – Belo Horizonte, MG –
Centro de Estudos do Hospital SOCOR, CE P:30.1 10-072.
5. RESULTADO F INAL:
5.1 O res ultado inal será divul gado no dia 04/ 01/2 022 , às 14:0 0h, no
Centro de Estudos do Hospital SOCOR, c ons iderando o somatório da s
pontuações obt idas na prim eir a eta pa, segunda etapa e terceir a eta pa.
6. DAS VAGAS:
6.1 As vagas serão oc upada s pelo s candidatos que alcançar em ma ior
pontuação nas pro vas da pr imeira, segun da e terceira etapas.
6.2 A pon tuação mín ima exig ida para a class i icação pa ra a segun da etapa é
de 50% dos pontos da primeira etapa.
6.3 Em caso de empate, será considerado aprovado o can didato que obtiver
maior nota na P rimeira Etapa. Se ainda permanecer o empate será
considerado apro vado o candidato que for mais vel ho.

6.4 Caso haja desist ência de algum candidato ou médic o es pec ializan do já
matriculado ser á convocado o próx imo candidat o classi icado, no perío do
máxim o de 90 (no venta) dias apó s o início da Especialização.
7. DA REA LIZAÇÃ O DA MATRÍ CULA :
7.1 A s matríc ulas do s candidatos aprova dos serão rea lizadas no dia
1 0/01 /202 2, no horár io de 9:0 0h às 12: 00h e de 14:0 0h às 17:00 h, na
sec retaria do Cent ro de Estudos do Hospital SO COR.
7.2 S erão exig idos os o rigin ais e có pias dos seguintes docum entos para
matrícula:
. Cédula de Identida de (frente e verso );
. C PF e comprova nt e da situação cadastral (www.receita.fazenda.gov. br);
. C PF do cônjuge;
. C TPS/ Carteira de Tra balho e Previdência Social pá gina de iden ti icação
(fr ente e vers o);
. C ertidão de Nasciment o;
. C ertidão de Casament o; ou alteração civil;
. Compr ovante de endereç o recente, (conta de água, luz ou telefone ixo)
em nome do candidato, do cônj uge ou dos pais ;
. Cartão de vacina atualizado, (Hepatite B/ DT adult o (tétano, difter ia e
CO VID-1 9);
. Compr ovante de es ta r em dia com o Ser viço Militar (para candidato do
sexo masculino) ;
. Compr ovante de Inscrição no Consel ho Regio na l de Medicina de Minas
Gerais;
. Dipl oma da Conclusão do C urso Médic o;
. N úmero do PIS/PASEP e Núm ero de In scr ição no INSS;
. Atestado de bons anteceden tes;
. Laudo Médico (atestado informando que o candidato está apto a exer cer a
função);
. Títul o de eleitor e comprovante de votação na últ ima eleiçã o o u
declaração de just i icativa do TE R;
. 2 (dua s) fotos 3x 4 recentes color ida s com f undo branco.
7.3 Não haverá víncul o empr egatício entre o Hospital SOCOR e o médico
es pecializando.
7.4 O candidato deverá comparecer pa ra a r ealização da matrícula no
período estipul ado. O não compar eciment o implicará em perda da vaga. O s
candidatos exc edentes que for em convoca dos t erão o prazo máximo de 02
(dois) dia s út eis para realização da matrícula.
7.5 Em nenhuma hipó tese será fornecido aos candidatos apro vados
atestados o u declarações de aprovação pa rcial ou total das pr ovas .
7.6 O s document os não a proveitado s (inclusive c urrícul o, ex igido pa ra a 2ª
eta pa) dos candidatos não classi icados s erão devol vidos trinta dias após o
resul tado ina l do concurso, sendo inciner ados aqueles não reclamados no

prazo de 30 (trinta) dias a pa rtir da divulgação do res ulta do
Co ncurso.

inal do

8. DO IN ÍCIO DA ES PECIA LIZAÇ ÃO:
8.1 A Espec ializ aç ão terá in ício no dia 1 1 de janeiro de 2 022.
9. DOS CASOS OMISSOS:
9.1 Os casos om issos serão reso lvido s pela C oordenação do Serviço de
Cl ínica Médica do Hospital SOCOR.
1 0. DAS DI SPOSIÇÕES FINA IS:
1 0.1 Os direitos dos candidatos asseg urados pelo pres ente Edital
presc revem após 90(noven ta) dias da data de início da Espec ialização.
1 0.2 Incor porar –se –ão a este Edital, para todo s o s ef eito s, quaisq uer
reti ic açõ es, adendos ou editais complem entares do processo seletivo para
ing resso na Especial ização Médica em 20 22 que vierem a ser publicados
pelo Hos pital SOCOR.
1 1. APOIO DA EQUIPE:
1 1.1 A eq uipe da Especialização em Clínica Médica do Hospital SOCOR
of erec erá ao dis cente uma bolsa m ensal no valo r de R$ 1. 000,00 (um mil
reais).
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Diretr iz es Brasileiras das Socieda des de Especia lidades Cl ínicas
reconhecidas pel a AMB, valendo a mais atua l, com suas respectivas
atualizações.
B elo Horizonte, 11 de out ubro de 2021

Dr. Sérgio Gonçalves de Ol iveira
Direto r Pres idente do C entro de Estudo s do Hospital SOCOR

Dr. Fernando Fala vigna
C oordenador do Serviço de Clínica Médica do H ospit al SOC OR

