ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO CENTRO DE
REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO
_________________________________________________________________
CENTRO DE ESTUDOS – CENE/CRER COMISSÃO DE ENSINO E TREINAMENTO –
CETO/CRER
EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO TREINAMENTO
AVANÇADO EM
ORTOPEDIA – CIRURGIA DO JOELHO E ARTROSCOPIA – 2018

1) DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O CRER – Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, vem por
meio de sua Comissão de Ensino, Treinamento e Pesquisa – CEPT, em conformidade
com as disposições legais vigentes, tornar público que abrirá as inscrições para o seu
Processo de Seleção para o Curso de Aperfeiçoamento – Treinamento Avançado em
Ortopedia – Cirurgia de Joelho e artroscopia, nos expressos termos deste Edital.
2) DAS ÁREAS / ESPECIALIDADES
O curso tem duração de um ano, requer disponibilidade de 60 horas semanais e
oferecerá 01 (UMA) vaga de R4. O curso tem por objetivo aperfeiçoar e aprofundar os
conhecimentos práticos e teórico em patologias e cirurgia do joelho. O aperfeiçoamento
não prevê pagamento de bolsa e/ou ajuda de custo ao aluno.
3) DAS VAGAS
a. Unidade: CRER - Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo
ENDEREÇO: Avenida Vereador José Monteiro, Nº. 1655, Setor Negrão de
Lima, Goiânia – GO.
b. Departamento: Ortopedia e Traumatologia \ cirurgia do joelho
c. Área: Joelho e Artroscopia
d. Número de vagas: 01

4) DA INSCRIÇÃO
a. As inscrições são gratuitas e serão realizadas através do link disponível no site
http://agirgo.org.br/crer/#Ensino_Pesquisa/ via preenchimento de formulário
eletrônico. No formulário deverá ser anexado o Curriculum Vitae digitalizado
com espaço para upload de até 100MB.
Link direto para o formulário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT11nQnDISlJUslmkUMZrrowIqLDI
_a6SD89xWTY38eo6ZkQ/viewform?usp=sf_link
b. Período: 22/01/2018 a 23/02/2018
c. A inscrições deferidas serão publicadas no site no dia 28/02/2018 e os recursos
de inscrição deverão ser impetrados até o dia 02/03/2018 pelo e-mail
cene@crer.org.br.

d. A lista final dos inscritos será publicada no dia 06/03/2018.

5) PRÉ- REQUISITOS
a. Graduação em Medicina, Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia e
Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia da SBOT (deve ser
apresentado no início das atividades).

6) DOCUMENTOS EXIGIDOS:
a. Curriculum Vitae, com títulos devidamente comprovados;
b. Diploma do curso Superior em Medicina ou documento comprobatório de
conclusão do curso e se estrangeiro, deverá apresentar o documento de
revalidação do diploma do Curso no Brasil;
c. Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia; (apresentar documento
comprobatório)
d. Título de Especialista expedido pela SBOT; (apresentar documento
comprobatório)
e. Comprovante de Inscrição no CRM (qualquer estado) ou declaração do CRM de
que já solicitou a inscrição.

7) DO PROCESSO SELETIVO
A seleção será composta de três etapas. A prova escrita, que comporá 70% da
pontuação final, e a análise de currículo, que será responsável por 30% dos pontos,
ambas de caráter classificatório. Os três candidatos que atingirem maior pontuação na
prova escrita e análise de currículo passaram pela entrevista que terá caráter
classificatório.
No ato da matrícula o candidato deverá apresentar toda documentação exigida
comprovando a veracidade das informações prestadas. Caso haja incoerência entre as
informações prestadas e os documentos apresentados o candidato será
automaticamente desclassificado e o próximo será convocado.
7.1 Prova Escrita
Conteúdo: Será composta por 40 questões nas áreas de Ortopedia Geral, Joelho
e Artroscopia, Conhecimento de Língua Inglesa e de Informática necessária à
preparação de aulas.
a. Data: 09/03/2018 (6ª. feira)
b. Horário: 13:00 h
c. Local: Centro de Estudos do CRER, situado na Avenida Vereador José
Monteiro, Nº. 1655, Setor Negrão de Lima, Goiânia – Goiás, CEP 74653230
7.2 Análise do Curriculum Vitae (Critério)
- Será adotada a pontuação oficial para publicações, seminários e congressos, conforme
tabela em anexo.

7.3 Entrevista
- Data: 13/03/2018
- Horário: 18:00 h

7.4. Divulgação dos Resultados
O resultado do processo seletivo será divulgado no máximo em 03 (três) dias úteis
após a realização das provas.
7.5. Critérios de Desempate
O desempate entre candidatos com o mesmo número de pontos no resultado final
obedecerá aos seguintes critérios:
a) Candidato com maior idade.
b) Maior nota na prova teórica.
8. Da Convocação para Matrícula
8.1. O local, dia e horário para apresentação dos selecionados será divulgado
concomitantemente ao resultado final.
8.2. Documentos necessários para a matrícula no Curso de Aperfeiçoamento
(fotocópias em papel A-4):
a) Fotocópia autenticada da Célula de Identidade civil ou profissional
(CRM);
b) Fotocópia autenticada do CPF;
c) Fotocópia autenticada da Certidão de Casamento (se for o caso);
d) 1 (uma) foto 3x4 (três por quatro) recente;
e) Fotocópia autenticada do Diploma de Conclusão do curso de medicina expedida
pela
IES – Instituição de Ensino Superior;
f) Fotocópia autenticada do PIS;
g) Fotocópia do comprovante de endereço.
h) Diploma ou Declaração de conclusão da residência médica ou especialização em
Radiologia e Diagnóstico por Imagem, reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia;
i) Fotocópia autenticada do CRM;
j) Currículo contendo os certificados que comprovem os títulos e eventos;
k) Certidão da situação com o serviço militar (para os homens);
8.3. O candidato que não comparecer, pessoalmente ou por meio de procurador
legalmente habilitado, no prazo máximo e improrrogável de 2 (três) dias úteis contados

da data da convocação, perderá o direito correspondente a sua classificação e será
considerado desistente.
8.4. O candidato que no ato da matrícula não comprovar a veracidade das informações
fornecidas através da documentação, que não possuir a titulação mínima exigida, bem
como o que não apresentar os certificados e diplomas autenticados constantes em seu
currículo, estará automaticamente desclassificado do processo seletivo.
8.5. As vagas que surgirem por desistência ou desclassificação na primeira
convocação serão preenchidas pelos candidatos selecionados obedecendo-se à ordem
de classificação.
8.6. A segunda e sucessivas chamadas se darão via internet.
8) DAS CONDIÇÕES DO TREINAMENTO AVANÇADO
a.
b.
c.
d.
e.

Duração: 01 ano
Período: 14/03/2018 a 13/03/2019
Carga horária: 60 horas semanais
Local : CRER - Horário: a ser definido
Atividades:
- Atividades teóricas: exposição de temas específicos, revisão e discussão de
artigos científicos relacionados ao tema joelho, participação em sessões
clínicas, seminários, simpósios, painéis e congressos.
- Atividades práticas: treinamento em ambulatório, enfermarias, pronto socorro,
centro cirúrgico e laboratórios de procedimentos.

Preceptores :
HALEY PARANHOS:
Membro titular da SBCJ : sociedade brasileira de cirurgia de joelho
HELDER ROCHA DA SILVA ARAUJO
Membro titular da SBCJ : sociedade brasileira de cirurgia de joelho
MARCELO TORRES
Membro titular da SBCJ : sociedade brasileira de cirurgia de joelho
ULBIRAMAR CORREIA DA SILVA FILHO
Membro titular da SBCJ : sociedade brasileira de cirurgia de joelho

Anexo I
Tabela de Pontuação do Currículo
LIMITE DE PONTOS NOTA OBTIDA
1-TÍTULOS ACADÊMICOS
Especializada em área afim
Mestrado
Doutorado
2-EXPERIÊNCIA DOCENTE
Graduação
Pós-Graduação
Orientação de Trabalho de
Iniciação Científica
Orientação de Monografia de
Especialização
Orientação de Projetos de
Extensão
Monitoria
3-EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL
Na área objeto da seleção
4-PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Livros completos na área do
concurso com ISBN
Capítulo de livros na área do
concurso
Produção técnica (manuais,
guidelines, relatórios técnicos)
Publicações em revistas
Nacionais
Publicações em revistas
Internacionais
Publicações em anais de
Congresso
5-APRESENTAÇÃO DE
TRABALHOS EM
CONGRESSOS
Apresentação Oral

30 PONTOS
10
25
30
10 PONTOS
2 pontos por cada 20 horas/aula, até
no máximo 10 pontos
Lato Senso 2 pontos por cada 20
horas/aula, até no máximo 10 pontos
1 ponto por cada, até no máximo de 4
pontos
0,5 ponto por cada, até no máximo de
2 pontos
0,5 ponto por cada, até no máximo de
2 pontos
0,5 ponto por aluno, até no máximo
de 2 pontos
25 PONTOS
5 pontos por ano
20 PONTOS
5 pontos por livro
2 pontos por capítulo, até no máximo
de 10 pontos
2 pontos por trabalho, até no máximo
de 10 pontos
1 ponto por publicação, até no
máximo 10
2 pontos por publicação, até no
máximo 10
1 ponto por publicação, até no
máximo de 10 pontos
10 PONTOS
2 pontos por trabalho

Apresentação Pôster

2 pontos por trabalho

Palestra/Conferência
6-CURSOS DE ATUALIZAÇÃO

5 pontos por palestra/conferência
2 PONTOS

Carga horária superior a 40
horas
7-PARTICIPAÇÃO EM BANCAS
Concurso para docentes
Monografia/ Conclusão de curso

2 pontos por curso
3 pontos
1,5 ponto por banca
1 ponto por banca, até no máximo de
3 bancas
TOTAL 100/10

NOTA
OBTIDA

