EDITAL DO CON CURSO DE ESPECIALIZA ÇÃO EM
CLÍ NICA MÉDIC A DO HOSPIT AL SO CO R PA RA INÍCIO EM 202 1

In scrições Pr esen ciais: 12 de novembro a 04 de dezem bro de 2020
In scrições via C ORREIOS (SEDEX): 1 2 de novemb ro a 04 de dez embr o de
2 020

Informações:
C entro de Estudos do Hos pital SOCOR
Tel .: (31) 3330 .3093

EDITA L P ARA O PROCESSO SELETIVO 2021
HOSP ITAL SOCOR
Recomenda-se a leit ura de todo o Edital antes de realiza r a inscr ição.
O Cent ro de Estudos do H ospit al SOCOR comun ica q ue estarão abertas as
inscr ições para sel eção dos candidatos ao preen chim ento de vagas de
Especialização M édica ofer ecida s no Hospital SOCOR.
1. DA INS TITUI ÇÃO:
1.1 Hospital SOCOR
Ender eço: Avenida do Conto rno, nº1 0500,
Hor izont e, Minas Gerais, cep: 30110 -072.
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Tel .: (3 1) 333 0.309 3
E-mail: centroestudo s@ socor.com.b r
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3. DAS INSCRIÇÕES:
3.1 Para candida tos diplom ados no exterio r s ó será permitida a in scrição
mediante apres entação de doc umentação que comprove sua inscrição no
Con selho Regional de Medicina.
3.2 Em se tratando de médicos estrangeir os, as in scrições poderão ser
rea lizadas median te apres entação do visto de permanência no Bras il,
dipl oma r eval idado ou protoco lo de s olicitação de reval idação, conf orme
leg islação vigent e.
3.3 Em se tratando de médicos bras ileiro s formados por faculda des
est rang eiras, o dipl oma deve estar revalidado por univers idade pública, de
acordo com a leg islação vigen te.
3.4 Ao s médic os es trangeir os f ormados no
apresentação do visto de permanência no Brasil.

Brasil

será
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a

3.5 A inscriçã o e a apr ovação no pr ocesso s elet ivo não garantem a
ef etivação da matrícula do candidat o no Pr ograma de Especialização
Médica pr eten dido. Tal efet ivação estará condicionada a apres entação do
reg istro no Conselho Reg ional de Medicina do Estado de Minas Gerais no
praz o pr evisto e outros docum entos relacionados no ítem da “matrícula”.
3.6- PERÍODO E FORMA DE REAL IZAÇÃO DAS INS CRIÇÕES:
As insc rições pr esenc iais serão realiz adas no perío do de 1 2/11/ 202 0 à
04/ 12/2 020 , exceto aos sába dos, doming os e fer iados, das 9 :00h às 12:00 h
e de 14: 00h às 1 6:00h, no seguinte endereç o: Centro de Estudos do Hospital
SOCOR, Rua Juiz de For a, nº33, 3° andar, Bairr o Barro Preto, Belo
Hor izont e, MG, CEP 30.180 -060.
As inscriçõ es via CO RRE IOS (SEDEX) s erão realiz adas no per íodo de
12/ 11/2 020 à 04/12/ 202 0.
3.6.1 A taxa de in sc rição será no valor de R$ 400 ,00 (quatrocen tos r eais).

3.6.2 O pagamento da insc rição pres encial deverá ser paga no ato da
inscr ição.
3.6.3 O pagamento da inscr iç ão via CORREIOS (SEDE X) deverá ser efetuado
através de Depó sito I denti icado por C PF.
DADO S PARA DEPÓSITO:
Nome: C entro de Estudos do Hospital SOCOR
CNP J: 02.2 91.99 7/0 001-0 1
Banco: BANCOO B 756
Agência: 4 027
Conta Co rren te: 0133 640 01-9
3.6.4 Após a real ização do Depósito Identi icado, enviar o c omprovant e
digitalizado para o e-mail cent roestudos @soc or.com.br , informando nome
completo, RG e CP F, so licitan do a con ir mação da inscrição. Não será aceit o
o Depó sit o Ident i icado fo ra do pra zo limite das inscr ições.
3.6.5 O candidat o dever á encaminha r os doc umentos exigidos, juntamente
com a icha de inscr iç ão, para o Centr o de Estudo s do Ho spital SOCOR, pelo
ser viço SEDEX, com Avis o de Recebimento ( A.R.), sen do considerada válida
a data da postagem con stante n o car imbo apo sto ao SEDEX. Em n enhuma
hipót ese serão aceitas inscrições com data de postagem pos terior a
04/ 12/2 020 no seguint e en der eço: A v. do Contorno, nº 10.500 – 3º Anda r
Bairr o Barro Pr eto – Bel o Ho rizonte, MG – Centro de Est udos do Hos pita l
SOCOR, CEP: 3 0.110 -0 72.
3.6.6 O candidato deverá preencher a icha de inscrição com letra l egível,
indicando a opção para a área/especialidade de Espec ialização M édica, que
poderá ser r etirada no local de inscrição, ou pelo site www.socor.com.br.
3.6.7 As inscr ições po derão ser efet uadas através de Pro curação, sen do de
inteira res pons abilidade do can didato ás info rmaç ões forn ec idas pelo
proc urado r.
3.7 DOCUME NTOS EXIGI DOS NO ATO DA INS CRIÇÃO :
. Cópia da C édula de Identidade e CPF;
. Cópia do Com pro vante de Inscrição no Con selho Regio nal de Medicina ou
Diplom a de Médico ou Declaração da In stituiçã o de Ensino que o candidato
cur sou a últim a sér ie o u período do Cur so Médico;
.Cur riculum Vit ae, incluindo Histórico Escolar do
acompanhado de cópia simples de todos os certi ica dos;

Curso

Médico,

. C ópia do compr ovante de estar em dia com o Serviç o Milita r; para
candidat os do s exo masculino;
. 1 (uma) foto 3x4 recente.
3.8 NORMAS GERAIS S OB RE AS INSCRI ÇÕES:
3.8.1 Em nenhum a hipótes e será devol vida a taxa de inscrição.
3.8.2 As in scrições enc errar-se-ão, impro rrog avel mente, no dia
neste Edital.

ixado

3.8.3 As inscr ições feitas através de cheque som en te serã o cons ideradas
rea lizadas quando da compensação dos mesmo s, dent ro do prazo limite
para a inscrição n o Processo Selet ivo .

3.8.4 As in scrições im plicam o reconhec imento e na aceitação, pelo
candidat o, das c on dições totais pr evistas neste Edital.
3.8.5 O não cumprimento pelo candidato, das ex igência s dis pos tas neste
edital, pode impl icar no indefer imento de sua inscrição.
3.8.6 O corret o preenchim ento da icha de inscrição, bem como a
ver acidade dos dado s f ornecidos são de inteira respon sabil ida de do
candidat o.
3.8.7 O Hos pital SOCOR e o C entro de Estudos não se res ponsa bilizam po r
quaisquer atos ou fatos dec orren tes de in formações e/ ou en der eços
incor retos ou incom plet os fornecidos pelo candidato.
3.8.8 A icha de inscrição e o val or pago ref eren te à taxa de inscrição são
pes soais.
3.8.9 Em nen huma hipót ese s erão aceitos pedido s de alt eração da área de
especial ida de in dicados pelo candida to na icha de inscr içã o.
3.8.10 O Hospital SOCOR e o Centro de Estudos não se res pons abilizam,
quan do o s motivos de or dem técnica não lhes for em imputá veis, por
inscr ições não recebidas por falhas de comun icação, congestionamento das
lin has de comunicação, fa lhas de im pres são, prob lema s de or dem técnica
nos computadores ut iliz ados pel os candidatos, bem como por out ros
fatores alheiros que impo ssib ilitem a transfer ência dos da dos e a
impressão da icha de insc rição.
4. DA REAL IZAÇÃO DAS P ROVAS:
4.1 O pro cesso s elet ivo será r ealiza do em tr ês etapas, sen do a prim eir a
etapa através de pro va de conhecimento esc rita com valor de 60%, a
segunda etapa através de ent revista com va lor de 30% e a terceira etapa
através de arguição curricular com valor de 10 %.
4.2 PRIMEI RA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO:
4.2.1 A pr imeira etapa do pr ocesso s elet ivo será realizada através de uma
pro va obj etiva, com 45 q uestõ es de múlt ipla escolha versando sobr e
conhecimento s médicos em Clín ica M édica. Cada q uestão terá o valor de 2
(do is) pontos.
4.2.2 LOC AL E H ORÁRIO DA REALIZ AÇÃO DAS PROV AS:
PRIMEI RA ETA PA: Será realizada no A uditó rio do H ospital SOC OR, Rua Juiz
de Fo ra n°3 3, no dia 16 /12/2 020 , (quarta -feira), no hor ário de 13 :00 h às
15: 00h.
4.2.3 Con siderando as recomendações e medidas de pr evenção cont ra o
CORO NAVÍRUS durante a pro va.
a) Compar ecer e permanec er no l ocal de pro va fazendo uso de máscara de
prot eção facial, com cobertura total de nariz e boca. Não será permit ida a
entrada, n em a perm an ência no local de prova(s), de candidat o que es tiver
sem a máscara (Decreto Estadual nº 64. 959, de 4 de maio de 2020) ;
b) Durante a identi icação, s erá nec essária a higienização das mãos com
álccol em g el 70° pró prio ou f ornecido pelo aplicado r, antes de entrar n o
local de provas.
c) Recomen da-s e, ainda que o candidat o leve máscaras adicionais , de
acordo com o perío do de duração de sua prova , consideran do as
rec omendações dos ó rgãos de saúde.

d) O candidato s erá res ponsável pelo acon dicionamen to e/ou des ca rte de
seu mater ial de proteção pes soal util izado (máscaras, luva s, etc), seguindo
as reco mendaçõ es dos órgãos de saúde. Não será perm itido o descarte
des se material n o local de prova(s).
4.2.4 SEGUNDA ETAPA: Entrevis ta e Arg uição curric ular ser á r ealiza da no
seguinte horário :
P R OGR AM A

DATA

HO RÁRIO

L OCAL

Clín ica Médica

04/ 01/2 021 –
segunda-feira

14:00 h

C e n tr o d e E st ud o s –
R ua Ju i z d e F or a –
nº 3 3 – 3°an d ar

4.3 NORMAS GERAIS DA REAL IZAÇÃO DAS P ROVAS:
4.3.1 O candidato dever á comparecer 15 minutos antes do hor ário previs to
para o início da pr ova, munido de lápis, caneta (azul ou preta), borrac ha; e
deverá apresentar o document o de identidade util izado no ato da in scrição
para acess o ao local da prova.
4.3.2 O candidat o dever á levar somente o s objet os citados no it em 4.3.1
des te Edital . Cas o assim não proceda, os pert ences pessoais serão deixados
em l ocal indic ado pelos apl ica dores durante to do o período de
permanência do s candidat os no local da pr ova, não s e res ponsa bilizando o
Hos pital SOCOR e o C entro de Estudos por perdas, ext ravios o u dano s que
eventua lm ente ocorrerem.
4.3.3 Em nenhum a hipótes e haverá segun da chamada para a realização da
pro va, sen do que o candidat o que não comparec er no horár io previst o
esta rá automaticamente excluído do process o seletivo.
4.3.4 Não ser ão perm itidos, durante a rea lização da s provas a comunicação
entre candidatos, a util ização de cha péus ou b on és, óculo s escuros, o po rte
e util ização, mes mo que des liga dos, de aparelhos cel ulares o u simila res,
Pager , Tablets, B eep, controle r emoto, máquinas calculadora s ou sim ilares,
qual quer outro tipo de aparelho el etrônico, relógios com calculadora,
livros , anotações, im pressos ou q ualquer outro material de consulta.
Mesm o que autoriza do por exercício de cargo ou função, não ser á
permit ido o port e de armas, durante a r ealização da pro va.
4.3.5 O s candidatos deverão permanecer no local da real ização da s provas
durante, no mínim o, 1 (uma) hora após o início das pro vas.
4.3.6 Findo o prazo l imite de realização das pr ovas, os candida tos dever ão
entregar os cadernos de pro vas e a folha de respostas, devidamente
preenchidas e assinadas, sendo que os gabaritos e as questões pa ra o
rec urso po der ão s er anotados.
4.3.7 Não s erão concedidas revis ões das pro vas. No entanto, caberá r ecurs o
contra questõ es das pro vas da 1ª etapa no pr azo de 01 (um) dia út il
sub seq uentes à divulg aç ão do gabarito.
4.3.8 Haven do alteração do gabarito o icial, po r força de pr oviment o de
algum recur so, o gabarit o ser á altera do e as prova s serão corrigidas de
acordo com o novo gabarito.
4.3.9 No caso de questão anulada s erá atribuída a pon tuação refer ente à
questão a todos os can didato s que tenham r ealizado o mesmo t ipo de
pro va.

4.3.10 Ha vendo alteração da avaliação curr icular po r fo rça de provimento
de algum recurso, a nota do candidato ser á alt erada e rea lizada publicação
da no va nota de init iva .
4.3.11 Havendo alteração da classi icação geral do s candidatos por força de
pro vimento de algum r ecurso , ocorr erá uma reclass i icação e será
considerada válida a classi icação r eti icada pela nova publ icação da nota
de initiva .
4.3.12 Relógios de parede s erão colocados no Auditó rio on de serã o
rea lizadas as prova s para ver i icação do hor ário de início e términ o da
pro va.
4.3.13 O candidato não poderá levar o caderno de ques tões após o términ o
da prova.
4.3.14 O gabarito da prim eir a etapa ser á lib erado e a ixado no dia
16/ 12/2 020 após às 15:00 h, e a ixado no local da real ização das provas e
na portar ia principal do Hospital SOCOR.
4.3.15 O Result ado da pr imeira etapa ser á divul gado no dia 2 9/12/ 202 0 às
10: 00h, e a ixado no C entro de Estudos do Hospital SOCOR.
4.3.16 Em caso de revisão de questõ es das prova s o candidato terá o direit o
de recorr er até o perío do máximo (1) um dia út il após a liberação do
gabarito, deven do justi icar-se inf ormando as referências bibliográ icas. A
jus ti icativa deverá ser acompanhada de f otocópia s das ref erências
bibliográ icas. O rec urso deverá ser en tregue pess oalment e ou por
representant e com procur ação simples ou enviado via SEDEX para A v. do
Cont orno, nº10.500 – 3º Andar Bairro Bar ro Pret o – Belo H oriz onte, MG –
Cent ro de Estudos do H ospital SOC OR, CEP :30.11 0-072.
5. RESU LTADO FIN AL:
5.1 O resultado inal será divul gado n o dia 07/01 /20 21, às 14:00 h, no
Cent ro de Estudos do H ospital SOC OR, considera ndo o s omató rio das
pon tuações obtidas na pr imeira etapa, s egunda etapa e terc eira etapa.
6. DAS VAGAS:
6.1 As vagas s erão ocupadas pelos candidat os que alcançarem maior
pon tuação nas provas da pr imeira, segunda e terceira etapas.
6.2 A pontuação mínima ex igida para a classi icação para a s egunda etapa é
de 50 % dos pontos da pr imeira etapa.
6.3 Em caso de empate, será considerado aprova do o candidato que obtiver
maio r nota na Primeira Etapa. Se ainda permanecer o em pate s erá
considerado aprova do o candidato q ue for mais vel ho.
6.4 Caso haja des istênc ia de alg um candida to ou médico es pecializando já
matricul ado será convocado o próxim o can didato classi icado, n o per ío do
máximo de 90 (noventa) dias após o início da Especia lização.
7. DA REAL IZAÇÃO DA MA TRÍC ULA:
7.1 As matrícul as dos candidatos aprovado s ser ão real izadas no dia
08/ 01/2 021 , no horár io de 9:00 h às 12:00 h e de 1 4:00 h às 17:00h, na
secretaria do Centro de Estudos do H ospita l SOCO R.
7.2 Serão exig ido s os originais e cópias dos seguintes documen tos para
matrícul a:
. Cópia da C édula de Identidade e CPF;

. Cópia da C ertidão de Nascim ento o u Ca samento;
. Cópia do compro vante de endereço;
. Cópia do cartão de vacina;
. C ompr ovante de estar em dia com o Serviço Militar (para candidatos do
sexo masculino);
. C ompr ovante de Inscrição no C onselho Regional de Medicina de M inas
Gerais;
. Diplo ma da Conclusã o do C urso Médico;
. Núm ero do P IS/PASEP e Númer o de Inscrição no I NSS;
. Laudo Médico (atestado in formando q ue o candidato está apto a exerc er a
função);
. Tít ulo de eleitor e compr ovante de vot ação na úl tima eleiçã o;
. 2 (duas) fotos 3x 4 rec entes;
7.3 Não haverá vínculo empregatício ent re o H ospital SOCOR e o m édic o
especial izando.
7.4 O candidato deverá comparecer para a realização da matrícula no
perío do estipulado. O não comparec imento im plica rá em perda da vaga. Os
candidat os excedent es que forem convocados terão o pra zo máximo de 02
(do is) dias úteis para r ealização da matrícula.
7.5 Em nenhuma hipót ese s erá f ornecido aos candidatos aprovados
atestado s ou declarações de apr ovação parcial ou total das pro vas.
7.6 Os do cumento s não apr oveitados (inclusive cur rícul o, exigido para a 2ª
etapa) dos candidat os não classi icados serão devolvidos tr inta dias após o
res ulta do inal do concur so, sendo incinera dos aqueles não reclamados no
praz o de 30 (trinta) dias a part ir da divul gação do resultado inal do
Conc urso.
8. DO INÍ CIO DA ESPECIAL IZAÇÃ O:
8.1 A Especialização t erá in ício no dia 11 de j aneiro de 20 21.
9. DOS CASOS OMISSOS:
9.1 Os caso s omissos s erão reso lvidos pela Co ordenação do S erviç o de
Cl ínica M édica do Hospital SOCOR.
10. DAS DIS POSIÇÕES FINAIS:
10. 1 Os dir eit os do s candidatos assegurados pelo pres ente Edital
prescrevem apó s 6 0(sessenta) dias da data de in ício da E specializ ação.
10. 2 Incorporar –se –ão a este Edital , para todos os efeitos , quaisquer
ret i icações , a dendos o u editais complementares do pr ocess o sel etivo pa ra
ingr esso na Especializ ação Médica em 202 1 que vierem a ser pub licados
pelo Hospital SOCOR.
11. APOIO DA EQUIPE:
11. 1 A equipe da Especial ização em Clín ica M édica do Hospit al SOCOR
oferecer á ao disc ente uma bolsa men sal no valor de R$ 1.00 0,00 (um mil
rea is).
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Bel o Horiz onte, 27 de outub ro de 2 020

Dr. Sérg io Gonçalves de Oliveira
Dir etor P residen te do Cen tro de Estudos do Hospital SO COR

Dr. Fernando Falavigna
Co ordenador do S erviço de Clínica Médica do Ho spita l SOCOR

