IFERPEC / FUNDAÇÃO FELICE ROSSO
HOSPITAL FELICIO ROCHO
PROCESSO SELETIVO ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA – 2012
O IFERPEC/Fundação Felice Rosso comunica que estão abertas as inscrições para o
processo seletivo de candidatos ao preenchimento de vagas nos programas de
Especialização Médica.
CRONOGRAMA DO CONCURSO
INSCRIÇÕES
07/11/2011 à 20/11/2011
PROVA (1ª ETAPA)
04/12/2011
RECURSOS
Até 48 horas após divulgação do gabarito
RESULTADO DA 1ª ETAPA
12/12/2011
2ª ETAPA
13/ 12/2011 à 20/12/2011
RESULTADO FINAL
22/12/2010
MATRÍCULA
02 a 04/01/2012
1. PROGRAMAS E VAGAS
Total de vagas para

Programas

Duração

Anestesiologia

03 anos

03

03 anos

02

02 anos

05

02 anos

02

04 anos

02

Cancerologia
Clínica
Cardiologia
Cardiologia R3
(ECO)
Cir. Cardiovascular

especialização 2012

Pré-requisito
Sem pré-requisito
02 anos – Clínica Médica
(Residência ou especialização)

Sem pré-requisito
Cardiologia
(Residência ou especialização)

Sem pré-requisito

Cirurgia
Ginecológica
avançada:
videolaparoscópica,

Especialização básica em
01 ano

01

videohisteroscópica

Ginecologia e Obstetrícia ou
Cirurgia Geral
(Residência ou especialização)

e oncológica
Cirurgia Plástica

03 anos

02

Clinica Médica

02 anos

07

Cirurgia Geral
(Residência ou especialização)

Sem pré-requisito

Coloproctologia

02 anos

01

Endocrinologia

02 anos

02

Endoscopia
Digestiva

Cirurgia Geral
(Residência ou especialização)

02 anos – Clínica Médica
(Residência ou especialização)

Clinica Médica ou
02 anos

01

Cirurgia Geral
(Residência ou especialização)

Hematologia

02 anos

02

Hemodinamica

02 anos

01

02 anos – Clínica Médica
(Residência ou especialização)

Cardiologia
(Residência ou especialização)

Clinica Médica ou Cirurgia Geral
Medicina Intensiva

02 anos

02

ou Anestesiologia
(Residência ou especialização)

02 anos – Clínica Médica

Nefrologia

02 anos

04

Nutrologia

02 anos

01

Sem pré-requisito

Ortopedia

03 anos

02

Sem pré-requisito

Otorrinolaringologia 03 anos

02

Sem pré-requisito
Sem pré-requisito

Radiologia

03 anos

01

Gastroenterologia

02 anos

01

(Residência ou especialização)

02 anos – Clínica Médica
(Residência ou especialização)

2. INSCRIÇÕES
2.1. PERÍODO: de 02 de janeiro de 2012 a 04 de janeiro de 2012
2.2. LOCAL E FORMA DE REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
2.2.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela INTERNET.
2.2.2.

Para

efetuar

a

inscrição

o

candidato

deverá

acessar

a

página

www.feliciorocho.org.br, preencher o formulário de inscrição, fazendo opção por apenas
uma especialidade ou sub-especialidade médica, sendo-lhe vedada a alteração desta
opção após efetuada a inscrição, emitir a guia para pagamento da taxa de inscrição, no
valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), que deverá ser paga até o dia 20/11/2011, no
horário bancário.

2.2.3. O IFERPEC/Fundação Felice Rosso não se responsabiliza por qualquer problema,
na inscrição via internet, motivado por falhas na comunicação, falta de energia elétrica,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica
que impossibilitem a conexão ou a transferência de dados.
OBS: O IFERPEC/Fundação Felice Rosso disponibilizará no IFERPEC (Av. Do Contorno,
9.530, Barro Preto – Belo Horizonte/MG – Cep:30110-934 / 1° andar), um computador
para os candidatos que queiram fazer suas inscrições através destes, no horário de 08:00
às 11:00 de 14:00 às 16:00 horas, nos dias úteis, no período das inscrições.
2.3. NORMAS GERAIS DAS INSCRIÇÕES:
2.3.1. O correto preenchimento da ficha de inscrição e a veracidade dos dados fornecidos
são de inteira responsabilidade do candidato.
2.3.2. As inscrições serão consideradas efetivadas somente após o pagamento do boleto
bancário.
2.3.3. As inscrições feitas através de cheque somente serão consideradas efetivadas
quando da compensação do mesmo.
2.3.4. Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição.
2.3.5. As inscrições implicam o reconhecimento e aceitação, pelo candidato, de todas as
condições previstas neste edital.
2.3.6. O não cumprimento das exigências contidas neste edital implicará o indeferimento
da inscrição.
2.3.7. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Requerimento de Inscrição,
bem como apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento
da inscrição ou anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. O
IFERPEC/Fundação Felice Rosso não se responsabilizará por quaisquer atos ou fatos
decorrentes de informações e/ou endereços incorretos ou incompletos fornecidos pelo
candidato.
2.3.8. As comunicações referentes ao concurso serão feitas através de ligações
telefônicas e/ou por intermédio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e serão
expedidas para o telefone e/ou endereço que o candidato especificar no Requerimento de
Inscrição.
2.3.9. É fundamental o preenchimento completo e correto da ficha de inscrição, pois esta
será a fonte dos dados de contato com o candidato.

2.3.10. A inscrição e a aprovação no processo seletivo não garantem a efetivação da
matrícula do candidato no Programa de Especialização Médica pretendido. Tal efetivação
estará condicionada a apresentação do registro no Conselho Regional de Medicina do
Estado de Minas Gerais no prazo previsto e outros documentos relacionados no item
“matrícula”.
2.3.11. O comprovantes de inscrição, com distribuição dos candidatos nas respectivas
salas, será gerada no site: www.feliciorocho.org.br, após o dia 25/11/2011.
3. PROVAS

➔

O Concurso de Especialização Médica será realizado em duas etapas, sendo a
primeira etapa eliminatória, composta por prova escrita com valor de 80 (oitenta)
pontos e a segunda etapa classificatória, composta por análise curricular com valor
de 10 (dez) pontos e argüição oral com valor de 10 (dez) pontos.

1ª ETAPA: A prova será realizada na Escola de Enfermagem da UFMG - Avenida
Alfredo Balena, 190 – Bairro Santa Efigênia no dia 04/12/2011 (domingo) no horário
de 9:00 às 13:00 horas..
3.1. CANDIDATOS SEM PRÉ-REQUISITO – Prova de múltipla escolha, de caráter
classificatório e eliminatório, versando sobre conhecimentos médicos nas áreas de
Cirurgia Geral, Clínica Médica, Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria, contendo 80
(oitenta) questões de igual valor (1,0 pontos), com 20 (vinte) questões para cada área.
VALOR: 80 (oitenta) pontos.
3.1.1. Serão eliminados os candidatos que obtiverem menos de 50% (cinqüenta por
cento) da maior nota alcançada, na prova escrita, por qualquer candidato.
3.2. CANDIDATOS COM PRÉ-REQUISITO – Prova de múltipla escolha, de caráter
classificatório e eliminatório, versando sobre conhecimentos médicos exclusivos da
área do pré-requisito exigido para a especialidade escolhida, conforme quadros do item 1,
contendo 40 (quarenta) questões de igual valor (2,0 pontos),. VALOR: 80 (oitenta) pontos.
3.2.1. Serão eliminados os candidatos que obtiverem menos de 50% (cinqüenta por
cento) da maior nota alcançada, na prova escrita, por qualquer candidato.
3.3. NORMAS GERAIS DAS PROVAS:

3.3.1. No dia da prova, o candidato deverá apresentar o seu documento de identidade e
comprovante original do pagamento da inscrição.
3.3.2. O candidato deverá comparecer ao local da prova 30 minutos antes do horário
previsto para o início da prova, munido de lápis, caneta azul ou preta e borracha.
3.3.3. As dúvidas relacionadas às questões da prova deverão ser registradas na folha de
ocorrências para análise posterior. Em hipótese alguma haverá correção de questões
durante a realização da prova.
3.3.4. Os candidatos somente poderão deixar os locais de prova decorridos, no mínimo,
60 (sessenta) minutos após o início das mesmas.
3.3.5. O candidato não poderá sair de sala com o caderno de provas ou parte dele,
ficando as provas em poder da Coordenação do Concurso.
3.3.6. O candidato que comunicar-se com outros candidatos ou pessoas estranhas, bem
como utilizar livros e notas, portar telefones celulares, relógio ou quaisquer aparelhos
eletro-eletrônicos, durante a realização da prova que inicia-se com a distribuição do
caderno de provas e termina com a entrega do gabarito, será eliminado.
3.3.7. As respostas das provas de múltipla escolha deverão ser transcritas para a Folha
de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas,
cujo preenchimento é de inteira responsabilidade do candidato, será o único documento
válido para a correção das provas.
3.3.8. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de
marcações incorretas na Folha de Respostas, tais como, dupla marcação, marcação
rasurada ou emendada e campo de marcação não preenchido integralmente.
3.3.9. O candidato que não comparecer a qualquer dia de realização das provas, estará
automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
3.3.10. Na prova de múltipla escolha, em caso de anulação de questão(ões), o(s) ponto(s)
da(s) questão(ões) anulada(s) será(ão) computado(s) à nota de todos os candidatos que
fizeram as provas.
3.3.11. Não haverá vista, revisão ou segunda chamada para as provas deste Processo
Seletivo.
3.3.12. Não serão concedidas, em hipótese alguma, vista à Folha de Respostas.
3.3.13. Não serão concedidas revisões de gabaritos, provas e/ou avaliação curricular.
3.3.14. Não haverá funcionamento de guarda-volumes nos locais de realização das
provas e

o IFERPEC/Fundação Felice Rosso não se responsabilizará por perda ou

extravio de objetos.

3.3.15. O resultado da 1ª etapa será divulgado no dia 12/12/2011 na portaria da Rua
Timbiras da Fundação Felice Rosso.
3.3.16. Os candidatos aprovados na 1ª etapa serão classificados para a 2ª etapa, por
especialidade, em ordem decrescente do número de pontos obtidos.
3.3.17. Os eventuais recursos deverão ser encaminhados ao IFERPEC/Fundação Felice
Rosso, até 48 horas após a divulgação do gabarito, no horário de 09:00 às 11:00 de 14:00
às 16:00 horas, em modelo disponibilizado pelo Concurso, devidamente fundamentados.
O resultado do recurso será divulgado juntamente com o resultado da 1ª etapa. Não
haverá reapreciação e revisão de recursos.
3.3.18. Os aprovados na 1ª etapa, classificados para a 2ª etapa, que não
comparecerem nos horários e locais estipulados no quadro a seguir, estarão
automaticamente desclassificados
2ª ETAPA –DIAS
(O horário e local estão demonstrados no quadro a seguir).
A 2ª etapa constará de análise curricular e argüição oral. O critério e a pontuação da
análise curricular e a pontuação da entrevista encontram-se estabelecidos nos anexos I e
II.
Especialidade

Dia

Horário

Local

Anestesiologia

13/12

13:00

Hospital Felicio Rocho - Iferpec (1º andar)

Cancerologia Clínica

14/12

18:00

Oncomed – Rua Bernardo Guimarães,
3.106 Barro Preto (4º andar)

Cardiologia

14/12

11:00

Hospital

Felicio Rocho

- Centro de

Estudos do (2º andar)
Cirurgia Cardiovascular

19/12

08:00

Rua Uberaba, 418

Cirurgia

14/12

14:00

Hospital Felicio Rocho - Iferpec (1º andar)

19/12

18:00

Hospital

Ginecológica

avançada:
videolaparoscópica,
videohisteroscópica

e

oncológica
Cirurgia Plástica

Felicio Rocho

Estudos do (2º andar)

- Centro de

Clínica Médica

14/12

17:30

Hospital

Felicio Rocho

- Centro de

Estudos do (2º andar)
Coloproctologia

14/12

11:00

Hospital

Felicio Rocho

- Centro de

Estudos do (2º andar)
Ecocardiografia

14/12

08:00

Hospital Felicio Rocho - Iferpec (1º andar)

Endocrinologia

13/12

18:00

Rua Uberaba, 370 - Sala 704

Endoscopia Digestiva

14/12

16:00

Hospital Felicio Rocho Endoscopia (5º
andar)

Hematologia

e

14/12

13:00

Hemoterapia
Hemodinâmica

Hospital Felicio Rocho - Hematologia (5º
andar)

19/12

09:00

Hospital Felicio Rocho – Hemodinâmica
(1º andar)

Medicina Intensiva

19/12

14:00

Hospital Felicio Rocho – CTI Adulto (4º
andar)

Nefrologia

14/12

13:00

Hospital Felicio Rocho - Hemodiálise (3º
andar)

Nutrologia

14/12

10:00

Hospital

Felicio Rocho

- Centro de

Estudos do (2º andar)
Ortopedia e Traumatologia

13/12

17:00

Hospital Felicio Rocho - Ortopedia e
Traumatologia (1º andar)

Otorrinolaringologia

13/12

18:30

Hospital Felicio Rocho - Iferpec (1º andar)

Radiologia

13/12

08:00

Hospital Felicio Rocho - Radiologia (1º
andar)

Gastroenterologia

15/12

08:00

Hospital Felicio Rocho - Gastroenterologia
(Térreo)

4. PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1.Serão convocados para a 2ª etapa apenas os candidatos aprovados na 1ª etapa,
correspondentes a no máximo 5 (cinco) vezes o número de vagas de cada especialidade,
em ordem de classificação.
4.2. Serão selecionados os candidatos que obtiverem maior número de pontos nas
provas (somatório da 1a e 2a etapas), dentro do número de vagas e observado o item
3.1.1 deste edital.

4.3. Os candidatos que não comparecerem à 2ª etapa, independente do motivo, estarão
automaticamente desclassificados. Não serão convocados candidatos para ocupar a vaga
dos desclassificados por não comparecerem à 2ª etapa.
5. MATRÍCULA
5.1. O candidato aprovado ou seu representante legal deverá efetuar a matrícula no
IFERPEC (Av. Do Contorno, 9.530, Barro Preto – Belo Horizonte/MG – Cep:30110934), nos período de 02 de janeiro a 04 de janeiro de 2012, no horário de 9 horas às
11:00 – 14:00 às 16:00 horas, sendo considerados desistentes aqueles que não o
fizerem dentro do prazo estabelecido.
5.2. Em caso de desistências, serão feitas convocações de excedentes,
periodicamente, por ordem decrescente de classificação, a partir do dia 05 de
janeiro de 2012. A relação dos convocados será disponibilizada na portaria da Rua
Timbiras da Fundação Felice Rosso. Os candidatos que não se matricularem no
período de 48 horas após convocados ou não forem localizados, serão
considerados desistentes. O período máximo para a convocação dos candidatos
excedentes será de 90 (noventa) dias após o início do programa.
5.3. Para matrícula serão exigidos os originais e cópias dos seguintes documentos:
Cédula de Identidade; CPF; comprovante de endereço; comprovante de Inscrição
única ou suplementar no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, diploma
de médico ou declaração que o candidato concluirá o curso de medicina até
30/01/11, procedentes de instituição de ensino autorizada pelo MEC; comprovante
de estar em dia com o Serviço Militar; 2 (duas) foto 3x4 recente; comprovante de
conclusão do programa exigido como pré-requisito (neste documento deverá
constar a data do início e término do programa) e Número do INSS
5.4. Será considerado eliminado o candidato que deixar de apresentar, na data da
matrícula, qualquer documentação exigida no item 5.3.
5.5. Não será admitida, em hipótese alguma, matrícula sob condição de posterior
atendimento das exigências previstas neste Edital.
6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
6.1. O edital encontra-se disponível no site www.feliciorocho.org.br

6.2. O resultado final será divulgado no dia 22/12/2011 na portaria da Rua Timbiras da
Fundação Felice Rosso e no site www.feliciorocho.org.br.
6.3. Não serão fornecidas declarações de aprovação parcial no Concurso.
6.4. Os currículos exigidos para 2ª etapa dos candidatos não classificados serão
devolvidos até sessenta dias após do resultado final do concurso, sendo incinerados
aqueles não reclamados no prazo estipulado.
6.5. Os programas de Especialização Médica terão início no dia 01 de fevereiro de 2012.
6.6. Os candidatos deverão se informar junto ao coordenador do serviço, o local, horário e
condições para a sua apresentação.
6.7. Não havendo o preenchimento das vagas, poderá ser realizado outro concurso de
seleção a critério do IFERPEC/Fundação Felice Rosso
6.8. Não haverá vínculo empregatício entre o Hospital e o médico especializando, pois
este está participando de curso de formação.
6.9. O Curso de Especialização não deve ser confundido com a Residência Médica, que
se processa através de normas expedidas pela Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM-MEC).
ANEXO I
CONCURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – 2012
AVALIAÇÃO CURRICULAR
ESPECIALIDADES SEM PRÉ-REQUISITO

ITENS
1. Estágios extracurriculares

DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO
• duração mínima de 1 ano: 1,0

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
1,0

• Monitoria curricular por concurso (uma ou mais): 1,0
2. Monitoria e Iniciação Científica

• Monitoria extracurricular com certificação expedida
pela Universidade/Faculdade (uma ou mais): 0,5

2,0

• Iniciação científica (uma ou mais): 0,5
3. Participação em Congressos
(registrado em anais)
4. Publicação de Trabalhos

• Organização (uma ou mais): 0,5
• Palestra ou apresentação de trabalho (uma ou mais): 0,5

1,5

• Ouvinte (uma ou mais): 0,5
• Revista Estrangeira - indexada: 1,5
• Revista Nacional - indexada: 1,0

2,5

• Curso avançado (2 idiomas ou mais): 3,0
5. Conhecimento de idiomas

• Curso avançado (1 idioma): 2,0

3,0

• Curso básico (1 idioma): 1,0
6. Argüição oral

De 0 a 10

10,00

(Constando de 02 questões da
área médica)
TOTAL DE PONTOS DISTRIBUÍDOS

20,00

ANEXO II
CONCURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – 2012
AVALIAÇÃO CURRICULAR
ESPECIALIDADES COM PRÉ-REQUISITO

ITENS

DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO

1.

• Artigo publicado em Revista Estrangeira (uma ou mais)

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
4,5

- indexada: 3,0
• Artigo publicado em Revista Nacional (uma ou mais)
- indexada: 1,0
- não indexada: 0,5
2.

• Monografia apresentada à Faculdade/Universidade ou

2,0

serviço: 1,5
• Pôster, tema livre ou vídeo livre (um ou mais): 0,5
3. Participação em Congressos

• Organização (uma ou mais): 0,5

(registrado em anais)

• Palestra ou apresentação de trabalho (uma ou mais): 0,5

1,5

• Ouvinte (uma ou mais): 0,5
4. Conhecimento de idiomas

• Curso avançado (2 idiomas ou mais): 2,0

2,0

• Curso avançado (1 idioma): 1,0
• Curso básico (1 idioma): 0,5
5. Argüição oral

De 0 a 10

10,00

(Constando de 02 questões da
área médica)
TOTAL DE PONTOS DISTRIBUÍDOS

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2011

Dr. Antônio Sérgio Alves
Diretor do IFERPEC

20,00

