EDITAL COM PLEMENTAR DO CONCU RSO DE TREI NAMENTO EM CIRU RGIA
GERAL
DO HOSPI TAL SOCOR PARA INÍ CIO EM 20 22

Inscrições Pres enciais: 0 7 de janeiro a 17 de janeiro de 202 2
Inscrições via CO RREIOS (SEDEX): 0 7 de janeiro a 17 de janeir o de 2022

Informações:
Centro de Estudos do Hos pita l SOCOR
Tel .: (3 1) 3330 .3093

E DITAL COMPLEME NTAR PARA O PROCESSO SELET IVO 2 022
HO SP ITAL SOCOR
Recomenda-se a leit ura de todo o Edital antes de realiza r a in scrição.
O Centro de E studos do Hos pital SOCOR comunica que estarão aberta s, as
in sc rições para seleção dos candidatos ao preenchim ento de vagas de
Tr einam ento em Cirur gia Geral o ferecida s no Hospital SOCOR.
1. DA I NSTITUI ÇÃO:
1.1 Hospital SOCOR
Ender eço: Avenida do Co ntorno, 10 500, Barro Preto , Belo Hor izon te, Minas
Gera is, cep: 301 10-07 2.
Tel.: (3 1) 33 30.30 93
E-mail: centroestudos@ soco r.com.b r
2. DO PRO GRAMA OFERTADO:
C ÓD I GO

ÁR EA/ CAP ACI TAÇÃO

V AGAS

D UR AÇ ÃO

S I TUAÇÃO D O
P R OGR AM A

0.01

C irur gia Geral

2 ( duas)

3 (três )
anos

Cr edenc ia do
pelo C BC*

3. DAS INSC RIÇÕES:
3.1 Para candida tos diplom ados no exterio r s ó será perm itida a inscrição
mediante apresentação de do cumentação que comprove sua inscrição no
Co nselho Reg ional de Medicina.
3.2 Em se tratando de médicos estrangeiros, as inscrições poderã o ser
rea lizadas mediante apres entação do visto de permanência n o Bras il,
dipl oma reval idado ou protoco lo de solicitação de reval idação, con forme
leg islação vigent e.
3.3 Em se tratando de médicos bras ileiro s formado s por faculda des
est ran geiras, o diploma deve esta r revalidado por univers ida de pública, de
acordo com a legisl ação vigente.
3.4 A os médic os estrangeir os f ormados no
apresentação do visto de permanência no Brasil .

Brasil

será

ex igida

a

3.5 A in sc rição e a apr ovação no process o seletivo complementar não
garantem a efet ivação da matrícula do candidato no Progra ma de
Tr einam ento
pretendido.
Tal
efetivação
estará
condic ionada
a
apresentação do r egistr o no C onselho Regional de M edic ina do Estado de
Minas Gerais no pr azo previsto e out ros documentos relacionados no it em
da “matrícul a”.
3.6 PERÍODO E FO RMA DE REALIZAÇ ÃO DAS INSCRI ÇÕES:
As in scrições pr esenc iais serã o realiz adas no período de 0 7/01 /202 2 à
17/ 01/2 022 , exceto aos sáb ados, doming os e feriados, das 9 :00h às 12:00 h
e de 14: 00h às 1 6:00h, no seguinte endereç o: C entro de Estudos do Hos pital
SOCOR, Rua Juiz de For a, 33, 3° andar, Barro Pret o, Belo Hor izont e, MG, CEP
30. 180-060 .

As inscriçõ es via CORRE IOS (SEDEX) s erão realiz adas no per íodo de
07/ 01/2 022 à 17/01/ 202 2.
3.6.1 A taxa de in scrição s erá no valor de R$ 500 ,00 (quinhent os reais).
3.6.2 O pagamento da in scrição pres encia l deverá ser paga no ato da
in sc rição.
3.6.3 O pagamento da inscr ição via CORREIOS (SEDEX) deverá ser efetua do
através de Depósit o Identi icado por CPF.
DA DOS PARA DEPÓSIT O:
No me: Centro de Estudos do Hospital SOCOR
CN PJ: 0 2. 291.99 7/0 001 -01
Banco: BANCOO B 756
Agência: 4027
Co nta Corrente: 0133 640 01-9
3.6.4 Após a rea lização do Depósito Identi icado, enviar o comprovant e
digitalizado para o e-mail centroest udos @so cor.com.br , infor man do nom e
compl eto, RG e CP F, so licitando a con ir mação da inscrição. Não será aceito
o Depósit o Ident i icado fo ra do pr azo limite das insc rições.
3.6.5 O candidat o deverá encamin har o s do cumento s ex igidos, juntamente
com a icha de inscr ição, para o Cent ro de Estudo s do Ho spital SOCOR, pelo
ser viç o SEDEX, com Aviso de Recebimento (A.R.), sen do considerada válida
a data da postagem constant e no car imbo aposto ao SEDEX. Em n enhuma
hipót ese serão aceitas inscrições com data de postagem pos terior a
17/ 01/2 022 no seguinte en der eço: Av. do Co ntorno, 10.50 0 – 3º Andar
Bair ro Barro Pr eto – Belo Ho rizont e, MG – Cent ro de Est udos do Hos pit al
SOCOR, CEP: 3 0.110 -0 72.
3.6.6 O candidato deverá preencher a ic ha de inscr iç ão com letra l egível,
in dicando a opção para a área/T reinam ento, que po der á s er retirada no
local de inscrição ou pelo sit e www.socor.com.br.
3.6.7 As inscr ições poderão ser efetuadas através de Pro curação, sendo de
inteira respons abil ida de do candidato ás info rmações forn ecidas pelo
pro curado r.
3.7 DOCUME NTOS EXIGI DOS NO ATO DA I NSCRIÇÃO :
. Cópia da C édula de Identida de e CPF ;
. Cópia do Co mpro vante de Inscrição no Con selho Regional de Medicina ou
Diplom a de Médico ou Decla ração da Instituiçã o de Ensino que o candidato
cur sou a última sér ie o u per íodo do Cur so Médico;
.Cur ric ulum Vitae, incl uindo Histórico Escolar do
acompanhado de cópia s imples de todos os certi icados;

Curso

Médico,

. C ópia do comprovante de estar em dia com o Serviço Milita r; para
candidat os do s exo masculino;
. 1 (uma) foto 3x4 recente.

3.8 NORM AS GERAIS SOBRE AS INSCRI ÇÕES:

3.8.1 Em nen huma hipótes e s erá devolvida a taxa de inscrição salvo o item
4.3.5 let ra (e).
3.8.2 As in scrições enc errar-se-ão, impror roga velm ente, no dia e ho rário
ix ados nest e Edital.
3.8.3 As in scrições feitas através de cheq ues soment e serã o consideradas
rea lizadas quando da compensação do s mesmos.
3.8.4 As in scrições implicam o recon hecim ento e a aceitação, pelo
candidat o, das con dições totais pr evistas neste Edital Complem entar.
3.8.5 O não cum prim ento pelo candidato, da s ex igência s dispos tas n este
edital complem entar, pode implicar no indefer iment o de sua inscrição.
3.8.6 O corret o preenchimento da icha de inscrição, bem como a
veracida de dos dados f ornecidos são de inteira r espo nsabil ida de do
candidat o.
3.8.7 O Ho spita l SOCOR e o C entro de Estudos não se res pon sabilizam por
qua isquer at os ou fatos dec orren tes de in formações e/ou ender eços
inco rretos o u incom plet os fornecidos pelo candidato.
3.8.8 A icha de inscrição e o va lor pag o ref erente à taxa de insc rição são
pes soais.
3.8.9 Em nen huma hipó tese s erão aceitos pedido s de alteração da área de
Tr einam ento indicado pelos candidat os n a icha de in scrição.
3.8.10 O Hospital SOC OR e o Centr o de Estudos não se res pons abil izam,
quan do o s motivos de or dem técnica não l hes for em imputá veis, por
in sc rições não receb idas por falhas de comunicação, congestionam ento das
lin has de comunicação, fa lhas de im pres são, pro blema s de or dem t écn ic a
nos computadores utiliz ados pel os candidatos, bem como por outros
fatores alheiros que impo ssib il item a transfer ência dos da dos e a
impressão da ic ha de insc rição.
4. DA REAL IZAÇÃO DAS P ROVAS:
4.1 O processo selet ivo complementar ser á r ealiza do em duas etapas
classi icatórias .
4.2 PRIMEI RA ETAP A :
4.2.1 Etapa classi icatór ia para participação na segunda eta pa.
4.2.2 A pr imeira etapa do pr oces so seletivo será realizada através de uma
pro va ob jetiva, com 20 q uestõ es de múl tipl a escolha versan do sobr e
conhecimento s médicos em 01 especial idade:
Cirur gia Geral (2 0 questõ es). Ca da questão terá o valor de 02 (do is)
pon tos.
4.3 SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO:
4.3.1 Será constituída por análise de curr ículo e entrevis ta, com valor total
de 2 0 pontos.
4.3.2 A análise de cur rícul o terá o val or de 12 ponto s, e serão consider ados
os seguintes itens, com pontuação máxima de 2 pontos por it em:


Monitorias,



Pub licação cient í ica em r evistas indexadas,


Apresentação de trabalho em congresso médico ( pôster ou tema
livre),


Estágio extracur ricula r, (mín imo de 100 hor as),
4.3.3 A ent revista t erá o valor de 8 pontos.

4.3.4 LOC AL E H ORÁRIO DA REALI ZAÇÃO DAS PRO VAS:
PRI ME IRA ET APA: Será realiza da no A uditó rio do Hospital SOC OR, Rua Juiz
de Fo ra n° 33, no dia 24 /01/ 2022 , (segunda-feira), no horário de 1 1:00 h às
12: 00h.
4.3.5 Co nsiderando as recomen dações e medidas de pr evenção contra o
CORONAVÍRUS durante a pro va.
a) Compa recer e permanec er no local de pro va fazendo us o de máscara de
pro teção facial, com cobertura total de nariz e boca. Não será permit ida a
entra da, nem a perm anência no loc al de pro va(s), de candidat o que estiver
sem a máscara ( Decret o Estadual nº 64. 959, de 4 de maio de 2020 );
b) Durante a identi icação, será necessária a hig ienização das mãos com
álcool em gel 70 ° pró pr io ou fornecido pelo apl icador, antes de entra r no
local de pro vas.
c) Recomen da-se, ainda que o candidat o leve máscaras adicionais, de
acordo com o período de duração de sua prova , considera ndo as
rec omendações do s órgãos de saúde.
d) O candidato será res ponsá vel pelo acondicionamento e/o u des ca rte de
seu mater ial de prot eção pes soal util izado (máscaras, luva s, etc), seguindo
as recomendaçõ es do s órgãos de saúde. Não será per mitido o descarte
des se mater ial no local de prova(s).
e) O candidato (a) que nos cinco dia s que anteceder em a pr ova, apresen tar
sint omas típicos de COV ID-19, abstenha-se de partic ipar da prova por uma
questão de consciência humana, pro issional, e cida dania. Nesta con dição
po der ão entra r em contato com a Coor den ação do concurso pelo e-mail
centroestudos@ socor.c om.b r apres entando laudo laborato rial da pesquisa
do RNA viral pel o excl usivamente pelo método RT PC R para a prog ramação
da devol ução da taxa de inscr ição n o pr ocesso seletivo. Os mesmo s
cuidados de pro teção para a preven ção do contágio e combate ao CO VID-19
utiliza dos na realização da prova deverão ser seguidos para a ent revista.
4.3.6 SEGUNDA ETAPA: Entrevis ta e Arg üição curricular será realiz ada no
seg uinte horário:
P R OGR AM A

DATA

HORÁRIO

LOCAL

Ci rurgia Ge ral

31/01/02/2022 –
se gunda- f eira

10: 00h

Cent ro de Est udos –
Rua Ju íz de Fo ra – 33
– 3 °anda r

4.4 NORM AS GERAIS DA REA LIZAÇÃO DAS PROVAS:
4.4.1 O candidato deverá comparecer 15 min utos antes do ho rário previsto
para o início da prova, munido de lápis, caneta (azul ou preta), borrac ha; e
dever á apres entar o document o de identidade util izado no ato da inscrição
para aces so ao local da prova.
4.4.2 O candidat o dever á levar soment e o s objet os citados no item 4. 3. 1
des te Edital. Cas o assim não proceda, os pert ences pessoais serão deixa dos
em l ocal indicado pelos apl icadores durante to do o per íodo de
permanência do s candida tos no local da prova, não s e res pon sabilizando o

Hos pital SOCOR e o Centro de Estudo s por per das, ext ravios o u dano s que
eventua lmente ocorrerem.
4.4.3 Em nenhum a hipótese ha verá segun da chamada para a real ização da
pro va, sendo que o candida to que não compar ec er no horár io previs to
esta rá automaticamente excluído do process o sel etivo complementar.
4.4.4 Não ser ão perm itidos, durante a rea lização das prova s a comunicação
entr e candidatos, a util ização de cha péus ou b on és, ócul os escuros, o po rte
e util ização, mesmo q ue des liga dos, de aparel hos cel ulares ou simil ares,
Pager , Beep, controle remo to, máquinas cal culadoras ou sim ilares,
qua lquer outro tipo de aparelho el etrônico, r elógios com calculadora,
livro s, anotações, impressos ou qualquer outro material de consult a.
Mes mo que autoriza do por exercício de cargo o u função, não ser á
permit ido o por te de armas, durante a realiz ação da pr ova.
4.4.5 Os candidatos deverão permanecer no local da real ização das pro vas
durante, no mínim o, 40( quarent a) minutos após o início da s pro vas.
4.4.6 Findo o prazo limit e de realização das pr ovas , os candida tos dever ão
entr egar os cadernos de pro vas e a folha de resposta s, devidamente
pr eenc hidas e assinadas, sen do que os g abaritos e as questões para o
rec urso po der ão ser anotados.
4.4.7 Não s erão concedidas revis ões das pro vas. No entanto, caberá recurs o
contra questõ es das pro vas da 1ª etapa no prazo de 01 ( um) dia út il
sub seq uent es à divulg ação do gabarito.
4.4.8 Havendo alteração do gabarit o o icial, po r força de pr ovimen to de
algum recurso, o gabarito será alterado e as provas s erão corrigidas de
acordo com o novo gabarito.
4.4.9 No caso de questão anulada será atr ibuída a pon tuação r efer ente à
questão a todos os candidato s que tenham r ealizado o mesmo t ipo de
pro va.
4.4.10 Havendo alteração da aval iação curr icula r por f orça de provim ento
de algum recurso, a nota do candidato será alt erada e realizada publicação
da nova nota de initiva .
4.4.11 Havendo alteração da classi icação geral dos candidatos por força de
pro viment o de algum r ecurs o, ocorr erá uma reclass i icação e será
considera da válida a classi icação r eti icada pela nova publ icação da nota
de initiva.
4.4.12 Relógios de parede serão colocados no A uditó rio onde serã o
rea lizadas as prova s para ver i icação do hor ário de iníc io e término da
pro va.
4.4.13 O candidat o não poderá levar o caderno de questões após o término
da prova.
4.4.14 O gabarito da primeir a etapa será lib erado e a ixado no dia
24/ 01/2 022 após às 12:00 h, e a ixado no local da rea lização das provas e
na por ta ria principal do Hospital SOCOR.
4.4.15 O Resul tado da primeira etapa será divul gado no dia 2 8/01/ 202 2 às
10: 00h, e a ixado no Centro de Estudos do Hos pital SOCOR.
4.4.16 Em caso de revisão de questõ es das provas o candidato terá o direito
de r ecorrer até o período máx imo de (1) um dia út il após a liberação do
gabarito, deven do justi icar-se in formando as referência s b ibliográ icas. A

jus ti icativa deverá ser acompan hada de f otocópias das referências
bibliográ icas. O recurso deverá ser en tregue pess oalmente ou por
represent ant e com procur ação simples ou en viado via SEDEX para A v. do
Co nt orno, 10.500 – 3º Andar Bairr o Bar ro Preto – Belo H orizo nte, MG –
Cen tro de Estudos do Hospital SO COR, CE P:30.11 0-072.
5. RE SU LTADO FI NAL:
5.1 O result ado inal será divulgado no dia 01/02 /20 22, às 14 :00h no
Cen tro de Estudos do Hospital SO COR, consider ando o s omáto rio das
pon tuações obtidas na primeira e segunda etapas.
6. DAS VAGAS:
6.1 A s vagas serão ocupadas pelos candida tos que alcançarem maior
pon tuação nas pro vas da pr imeira e segunda etapa;
6.2 A pont uação mín ima exig ida para a classi icação para a segunda etapa é
de 5 0% dos pontos da pr imeira etapa.
6.3 Em caso de empate, será considerado aprova do o candidato que obtiver
maio r nota na Pr imeira E tapa. Se ainda permanecer o em pate será
considera do aprovado o candidato q ue for mais vel ho.
6.4 Caso haja des istência de algum candidato ou médic o em Tr ein amento já
matriculado será convocado o próxim o candidato classi icado, n o perío do
máxim o de 9 0 (noventa) dia s apó s o início do Programa de Treinamento.
7. DA REAL IZAÇÃO DA MATRÍC ULA:
7.1 As matrícul as dos candidatos apr ovados ser ão realizada s, no dia
02/ 02/2 022 , no horár io de 9:0 0h às 12:00 h e de 14:00 h às 17:00h, na
secretaria do Centro de Estudos do H ospit al SO CO R.
7.2 Serão exig ido s os o rigina is e cópias dos seguintes documen tos para
matrícula:
. Cédula de Ident idade (frente e ver so)
. CP F e comprovant e da situação cadastral (www.receita.faz enda.gov.br );
. CP F do cônjuge;
. C TPS/ Carteira de Trabalho e Previdência Social pág ina de identi icação
(frente e verso) ;
. Certidão de Nasciment o;
. Certidão de Casamento; ou alteração civil;
. Compr ovante de endereç o recente, (conta de água, luz ou telef one ixo)
em nome do can didato, do cônj uge ou dos pais ;
. Cartão de vacina at ual izado, ( Hepatite B / DT adult o (tétano, dif teria e
COV ID-19);
. Compr ovante de estar em dia com o S erviç o M ilita r (para can didatos do
sex o masculino);
. Compr ovante de Inscrição no C onsel ho Regional de Medicina de M inas
Gera is;
. Diplo ma da Conclusã o do C urso Médico;
. Número do PIS/PASEP e Número de Inscrição no I NS S;
. Atesta do de bons antecedent es;

. Laudo Médico (atestado in formando q ue o candidato está apto a exerc er a
função);
. T ítul o de el eit or e compr ovante de votação na última el eição ou
dec laração de just i icativa do TER;
. 2 (duas) fotos 3x 4 r ec entes color idas com fundo branco.
7.3 Não ha verá vínc ulo empregat íc io entre o Hospital SOCOR e o médico em
treinamento.
7.4 O candidat o deverá comparecer para r ealização da matrícul a no dia
est ipulado. O não comparec imento impl icará em per da da vaga. Os
candidat os excedent es que forem convocados terão o prazo máxim o de 02
(do is) dias úteis para realização da matrícula.
7.5 Os al unos vinculados ao Pr ograma de Tr einament o credencia do pel o
CBC , q ue ingressar em como Membro Aspirante do C BC durante o primeir o
ano de treinam ento dever ão se manter como membro s adim plent es do C BC
durante todo o per íodo do treinamento e cumprir as obrigaçõ es constantes
do Estatuto e do Regim ento Int erno do CBC , para que o certi icado de
conclusão do Treinament o seja emit ido e assina do pelo Pr esident e do CBC.
7.6 Em nenhuma hipót ese s erá fornecido aos candidatos aprovados
atestado s ou declarações de aprovação parcia l ou total das pro vas.
7.7 Os document os não apr oveitado s (inclusive cur rícul o, exigido para a 2ª
etapa) dos candidatos não classi icados s erão devol vidos trinta dias após o
res ulta do inal do concurso, sendo incinera dos aqueles não reclamados no
pra zo de 30 (trinta) dias a par tir da divul gação do res ultado inal do
Co nc urso.
8. DO INÍ CIO DO PROGRAM A DE T REINAMEN TO EM CIRURGI A GERAL:
8.1 O Progra ma de Treinamento em Cirurg ia Geral terá in ício no dia 03 de
fevereir o de 2 022.
8.2 O candidat o q ue assumir a vaga deverá estar inscrito n o Col égio
Brasileiro de Cirurgiões como memb ro aspirante.
9. DOS CASOS OMISSOS:
9.1 Os casos omissos s erão reso lvidos pel a Co ordenação do S erviç o de
Tr einam ento em Cirur gia Geral do Hospital SOCOR.
10. DAS DI SPOSIÇÕES FINAIS:
10. 1 Os dir eit os do s candidatos assegurados pelo pres ente Edita l
Co mplem entar prescrevem apó s 90 (noventa) dia s da data de início do
Pro grama de Tr einam ento.
10. 2 Incorporar –se –ão a este Edital, para todos os efeitos , quaisq uer
ret i icações , adendos ou editais complem entares do pro cesso s elet ivo
compl ementar para ingres so no P rograma de Treinamento em Cir urg ia
Gera l, em 2022 que vierem a ser pub licados pelo Ho spita l SOCO R.
11. APOIO DA E QUI PE:
11. 1 A Equipe do Programa de Treinamento em Cirurg ia Gera l do Hos pit al
SOCOR o ferec erá ao disc ente uma bolsa men sal no valo r de R$ 800,0 0
(oit ocentos reais ), “com um dia livre durante a semana, confo rme
pr eviamente acordado e optado pelo candidato antes da ins erção no
ser viç o”.
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Belo Hor izont e, 30 de dezemb ro de 2 021

Dr. Sérgio Gonçalves de Oliveira
Direto r Pres iden te do Centro de Estudos do Hospital SOCOR

Dra. Simone Va rgas Bento
Coor dena dora do Prog rama de Tr einamen to em Cir urg ia G eral do H ospital
SOCOR

