EDI TAL DO C ONCU RSO DE ESPECIA LIZAÇÃO EM
OTORRINOL ARIN GOLOGIA DO HOSPITAL SOCOR
PARA I NÍCIO EM 2021

Inscriçõ es Pres enciais : 1 2 de no vembr o a 04 de dez embr o de 2020
Inscriçõ es via CORREIOS (SEDEX): 12 de novembro a 04 de dezemb ro de
2020

Informações:
Cent ro de Estudos do Ho spit al SOC OR
T el.: ( 31) 33 30.30 93

EDI TAL PARA O P ROCESSO SELET IVO 20 21
HOSPITA L SOCO R
Rec omenda-se a leitur a de t odo o Edital antes de realizar a inscrição.
O Centro de Estudos do Hospital SO CO R comun ica q ue estarão aber tas as
inscr ições para seleçã o dos candidat os ao preenchimento de vaga de
Especialização M édica ofer ecida no H ospital S OCO R.
1. DA INS TITUI ÇÃO:
1.1 Hospital SOCOR
Ender eço: Avenida do Con torno, n°10 500,
Hor izont e, Minas Gerais, cep: 30110 -072.

Ba irro

Bar ro

Pret o,

Belo

Tel .: (3 1) 333 0.309 3
E-mail: centroestudo s@ socor.com.b r
2. DO PRO GRAMA OFERTADO:
CÓD I GO

ÁR EA/ES P ECI ALI D AD E

V AGA

D UR AÇÃ O

S I TUAÇÃO D O
P R OGRAM A

0.03

Otorr inolar ingolo gia

1 (uma)

3 (três )
anos

R ec onhec ida
pela ABOR LCCF

Co n c e i to B n a c las si i c aç ão d a A B OR L C CF

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 tratan do de médicos estrangeiros , as inscriç ões 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 s e tratando de médicos bra sileiro s fo rmados por faculdades
est rang eiras, o diplom a deve estar revalidado por univer sidade púb lica, 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

ex igida

a

3.5 A inscriçã o e a apr ovação no pr ocesso s elet ivo não garantem a
ef etivação da matrícula do candidato no Programa de Especialização
Médica pret endido. Ta l efetivação es tará condicionada a apr esentação 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 FO RMA DE REALIZAÇ ÃO DAS INSCRI ÇÕES:
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 sábados, dom ingo s e f eriados, das 9:0 0h 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 pagam ento da inscr iç ão pres encial deverá ser paga n o 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 A pós a realiz ação do Depósito Identi icado, enviar o com provante
digitalizado para o e-mail centroestudos@s ocor.c om.b r , inf ormando nome
completo, RG e CPF , sol icitando a con irmação da inscrição. Não será aceito
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 Aviso de Recebimento (A.R.), s endo considerada válida
a data da pos tagem con stante n o carimbo aposto ao SEDEX. Em nenhuma
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 Comprovan te de Inscrição no Consel ho Reg iona l de Medicina ou
Diplom a de M édic o ou Declaração da Instituição 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,

. Cópia do compro vante de estar em dia com o Serviço Mil itar; 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 mes mos, dentro do prazo limite
para a inscrição n o Processo Selet ivo .
3.8.4 As in scrições implicam o recon hecim ento e
candidat o, das c on dições totais pr evistas neste Edital.

a aceitação, pelo

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 corr eto pr eenc himen to da icha de inscr ição, b em como a
ver acidade dos dado s f ornecidos são de inteira respon sabil ida de do
candidat o.
3.8.7 O Hospital SOCOR e o Centr o de Estudos não se respon sabil izam por
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 in scrição e o valor pago referent e à t axa de inscrição são
pes soais.
3.8.9 Em nenhum a hipótes e serão aceitos pedido s de alteração 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 receb ida s po r falhas de comunicação, congest ionamento 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 im poss ibilitem a transfer ência dos dados 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 duas etapas classi icatórias.
4.2 PRIMEI RA ETAPA :
4.2.1 Etapa class i icatór ia para participação na segunda eta pa.
4.2.2 A pr imeira etapa do pr ocesso s elet ivo será realizada através de uma
pro va ob jetiva, com 3 0 questões de m últipla escol ha versando sobr e
conhecimento s médicos em 02 especialidades:
Cirurg ia Geral (15 q uestõ es), Clínica Médica (1 5 questões).
Cada ques tão t erá valo r de 02 (dois) po ntos.
4.3 SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO:
4.3.1 Será constituída por análise de curr ículo e entrevis ta, com valor total
de 20 pontos.
4.3.2 A anális e de curr ículo terá o valor de 1 2 ponto s, e serão considera dos
os seguintes itens, com pontuação máxima de 02 pontos po r item:






Monito rias,
Publ icação cientí ica em revis tas in dexa das,
Apresentação de t rab al ho em congr esso m édico (pôst er ou tema
livre),
Estágio extracurr icula r em Otorrino larin golog ia, (mín imo de 1 00
horas ),
Residência ou espec ialização em Cl ínica M édica, Cir urg ia Geral ou
Pediatria,



Conhecimentos de líng ua estrang eira.

4.3.3 A ent revista t erá o valor de 8 pontos.
4.3.4 Po derá ser solic itado durante a entr evista, a l eitura e explicação de
text o de Oto rrino larin gologia em língua estrang eira.
4.3.5 LOC AL E H ORÁRIO DA REALIZ AÇÃO DAS PROV AS:
PRIMEI RA ETAPA: S erá real izada no A uditó rio do Hospital SOCOR, Rua Juiz
de F ora n º33 no dia 16/ 12/2 020 , ( quarta-feira), no hor ário de 13:00 h às
15: 00h.
4.3.6 Co nsiderando as recomendações e medidas de preven ção contra o
CORO NAVÍRUS durante a pro va.
a) Compa recer e permanecer no l ocal de pr ova 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) Durant e a ident i icação, será necessária a higien ização 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 per ío do de duração de sua pro va, considerando as
rec omendações dos ó rgãos de saúde.
d) O candidato ser á responsável pelo acondicio nam ento e/o u descarte de
seu material de proteção pess oal util izado (máscaras, luvas, etc), seguindo
as r ecomen dações dos órg ãos de saúde. Não será perm itido o descarte
des se material n o local de prova(s).
4.3.7 SEGUNDA ETAPA : Entrevista e Arg uição curr icula r será rea lizada no
seguinte horário :
P R OGR AM A

DA TA

HORÁRIO

LOCAL

Otorrin olarin gologia

04/0 1/2 021 –
s egunda -f eira

1 9:00h

C e n t r o d e E st ud o s
– R u a J u i z d e Fo r a
n °3 3 – 3 °an d ar

4.4 NORMAS GERAIS DA REAL IZAÇÃO DAS P ROVAS:
4.4.1 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.
4.4.2 O candidato deverá levar somente os ob jetos citados no item 4 .4.1
des te Edital. Caso assim não proceda, os pertences pes soais serão deixa dos
em l ocal indic ado pelos apl ica dores durante to do o período de
permanência dos candidatos no local da prova , não se 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.
4.4.3 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.
4.4.4 Não s erão permit idos, dur ante a r ealização das pro vas a comunicação
entre candidato s, a utiliz ação de cha péus ou bonés, óculos escuro s, o porte
e util ização, mes mo que des liga dos, de aparelhos cel ulares o u simila res,

Pager , Tabl ets, Beep, contr ole remoto, máquinas calculador as o u similares,
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 autorizado po r exer cício de cargo ou função, não ser á
permit ido o port e de armas, durante a r ealização da pro va.
4.4.5 O s candidatos deverão permanecer no local da real ização da s provas
durante, no mínim o, 1 (uma)hora após o início das prova s.
4.4.6 Findo o pra zo limite de r ealização das pro vas, o s candida tos deverão
entregar os cadern os de prova s e a fo lha de respostas, devidamente
preenchidas e assinadas, sendo que os gabaritos e as questões pa ra o
rec urso po der ão s er anotados.
4.4.7 Não s erão concedidas revis ões das pro vas. No entanto, caberá r ecurs o
contra q uest ões das provas da 1 ª etapa no prazo de 01 ( um) dia útil
sub seq uente à divulgação do gabarito.
4.4.8 Havendo alteração do gabarito o icial, por força de pro vimento de
algum recur so, o gabarit o ser á altera do e as prova s serão corrigidas de
acordo com o novo gabarito.
4.4.9 No caso de questão anulada será atribuída a pontuação r efer ente à
questão a todos os can didato s que tenham r ealizado o mesmo t ipo de
pro va.
4.4.10 Ha vendo alteração da avaliação curr icular po r fo rça de provimento
de algum recurso , a nota do candidato será altera da e realizada publ icação
da no va nota de init iva .
4.4.11 Havendo alteração da classi icação geral dos candidat os por força de
pro vimento de algum r ecurso , ocorr erá uma reclass i icação e será
considerada válida a classi icação reti ica da pela nova pub licação da nota
de initiva .
4.4.12 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.
4.4.13 O candidato não poderá levar o caderno de ques tões após o términ o
da prova.
4.4.14 O gabarit o da prim eira etapa s erá liber ado 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.
4.4.15 O Resultado da pr imeira etapa s erá divulga do no dia 2 9/12/ 202 0 às
10: 00h, e a ixado no C entro de Estudos do Hospital SOCOR.
4.4.16 Em caso de revisão de questõ es das prova s o candidato terá o direit o
de recorrer até o perío do máximo de (1) um dia útil após a l iber ação do
gabarito, deven do jus ti icar-se informando as referência s bibl iográ icas. A
jus ti icativa dever á ser acompanhada de f otocópia s das refer ência s
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, nº10.50 0 – 3º An dar Bairro Barro P reto – B elo Horiz onte, MG –
Cent ro de Estudos do H ospital SOC OR, CEP :30.11 0-072.

5. RESU LTADO FIN AL:
5.1 O resulta do inal s erá divulga do no dia 0 7/01/ 202 1, às 14:0 0 h, no
Cent ro de Estudos do Ho spit al SOC OR, c ons iderando o somatório das
pon tuações obtidas na pr imeira e segun da eta pa s.
6. DAS VAGAS:
6.1. Serão classi ica dos para a realização da Segunda Etapa a proporção de
05 (cinco) candida tos po r vaga. Em caso de empate na última classi icação,
ser ão classi icados to dos os candidatos empatado s.
6.2 A pontuação mínima ex igida para a classi icação para a s egunda etapa é
de 60 % dos pontos da pr imeira etapa.
6.3 Em caso de empat e na pontuação ob tida na 2ª etapa os critério s de
des empa te serão os seguintes:
1º. Maior pontuação na análise de currículo
2º. Maior pontuação na pr ova da 1ª etapa
3º. Maior pontuação na entr evista
4º. Candidat o mais velho
6.4 Caso haja des istênc ia de alg um candida to ou médico es pecializando já
matricul ado ser á convocado o pr óxim o can didato classi icado, no per íodo
máximo de 90 (noventa) dias após o início da Especia lização.
7. DA REAL IZAÇÃO DA MA TRÍC ULA:
7.1 A matrícul a do candidato aprovado ser á rea lizada no dia 08/ 01/2 021 ,
no horário de 9:0 0h às 12:0 0h e de 1 4:00h às 17:00 h, n a secretaria do
Cent ro de Estudos do H ospital SOC OR.
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;
. Compr ovante de estar em dia com o Serviço Mil itar (para candidato 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 r ealização da matrícula no dia
est ipulado. O não comparecimento implicará em perda da vaga. O s

candidat os exc edentes que f orem convocados terão o prazo 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 concurso, s endo incinera dos aqueles não reclamado s 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 casos omiss os ser ão reso lvidos pela Coor denação do Serviço de
Otor rinolar ingol ogia e C irurgia Cérvic o-Facial 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 9 0 (noventa) dias da dat a de início da Especialização.
10. 2 Incor porar –s e –ão a este Edital, pa ra todos os efeitos , quais quer
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 eq uipe da Especialização em Oto rrinol aring ologia e Cir urg ia Cérvico
-Facial do Hospital SOCOR of erecerá ao dis cente uma bolsa mensal de 2
(do is) salários mín imos.
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Belo H orizo nte, 27 de outub ro de 2 020

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

Dr. Paul o August o Kf uri de Araújo
Co ordenador do S erviço de Es pecialização em Otorrinolarin golog ia e
Cirurg ia Cérvico- Facial do Ho spit al SOCOR

