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RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
FELLOW nível 4 TC - RM e Radiologia Músculo Esquelética.
Esquelética.
EDITAL 202
2022
O Serviço de Radiologia e Diagnóstico por Imagem dos Hospitais Escola Padre Albino e Emílio
Carlos da Fundação Padre Albino, mantenedora do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) –
Curso de Medicina, comunica que estarão abertas as inscrições para seleção de candidato ao
preenchimento de 02 (duas)
duas) vagas
vagas para Fellow TC e RM nível 4 e 02 (duas) vagas Radiologia
Diagnóstica em Músculo Esquelética
Esquelética, credenciadas pelo Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) para
médicos que já cursaram 03 (três) anos ou aos que concluirão PRM em 28/02/2022 de especialização
em Radiologia credenciado pela (CNRM – Comissão Nacional de Residência Médica e/ou CBR –
Colégio Brasileiro de Radiologia), conforme instruções a seguir.
I – DO CALENDÁRIO
Inscrições:
12/01/2022 a 11/02/2022
Seleção:
17/02/2022
Resultados:
21/02/2022
Matrículas:
22/02/2022 a 23/02/2022
II. DO PROCESSO SELETIVO
- INSCRIÇÕES e INFORMAÇÕES: As inscrições deverão ser feitas no período de 12/01/2022 a
11/02/2022; informações por e-mail ou pelo telefone (17) 3311-3229, com a secretária Adriana
Bernucci (e-mail: coreme@unifipa.com.br).
- DOCUMENTOS: Preenchimento do Google forms formulário de inscrição no site
www.unifipa.com.br , apresentação de comprovante de conclusão de 3 anos de
Treinamento/Aperfeiçoamento ou Residência médica, reconhecida pelo MEC ou CBR, cópia do CRM e
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) que poderá ser efetuado
no ato da inscrição , através de deposito bancário em Banco BRADESCO 237 – Agência 3499-1 Conta
Corrente 617-3 ou transferência PIX chave: unifipa.bradesco@padrealbino.com.br
- SELEÇÃO:
SELEÇÃO 17/02/2022
- Fase única: Entrevistas pelos staffs do Serviço. Avaliação e arguição do currículo e entrevista,
nota mínima para classificação de 50% (cinquenta por cento).
Local: UNIFIPA (HEC) - Rua dos Estudantes, 225 as 09:00 horas , Catanduva – SP, 2º andar.
III.
II. DO RESULTADO
- Data: 21/02/2022 Será considerado classificado os candidatos que alcançarem o mínimo de
50% (cinquenta por cento). O resultado em ordem decrescente de classificação será divulgado no
quadro de avisos da COREME - UNIFIPA.

COREME – Medicina – FAMECA
Rua dos Estudantes, 225 - CEP 15809-144 - Catanduva-SP – www.uniﬁpa.com.br – COREME 17 3311-3229 – coreme@unifipa.com.br

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
COMISSÃO DE RESIDENCIA MÉDICA
FUNDAÇÃO PADRE ALBINO
Credenciamento: Portaria MEC nº 1519, de 05/12/2017 - DOU de 06/12/2017

IV – DOS RECURSOS
A interposição de recursos deverá ser protocolada pessoalmente, ou por procurador
oficialmente constituído, junto à COREME - UNIFIPA, localizada à Rua dos Estudantes, 225, de 2ª a 6ª
feira, das 8h às 17h, obedecendo-se os seguintes prazos:
a) Recursos sobre o presente Edital - até 48 horas após sua divulgação; e
b) Recursos sobre os resultados – 01 (um) dia útil, improrrogável, contado da data da
divulgação e publicação do resultado.
Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital. No
caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá eventualmente
alterar as notas e classificações dos candidatos.
V. DA MATRÍ
MATRÍCULA
De 22/02/2022 a 23/02/2022, os candidatos classificados deverão comparecer à COREME UNIFIPA, no horário das 8h às 17h, pessoalmente ou por procuração, munidos da documentação:
2(duas) fotos 3x4 recente; fotocópias da cédula de identidade, do CRM, do CPF, da certidão de
nascimento e/ou casamento, do certificado ou atestado de que o candidato cumpriu ou está
concluindo o último ano com término previsto para 28/02/2022
28/02/2022 do Aperfeiçoamento ou Residência
Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem reconhecida pelo MEC e/ou CBR.
VI. DO REGIME DO TREINAMENTO
O aperfeiçoando terá a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos gerais nas grandes
áreas de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (Ressonância Magnética, Tomografia
Computadorizada, Ultrassonografia Doppler e Biópsias Guiadas, músculo esquelético).
O início do programa está previsto para 01/03/2022 com término para 28/02/2023 e será
desenvolvido no Hospital Padre Albino e Hospital Emílio Carlos, mantidos pela Fundação Padre Albino,
cumprindo a carga horária de 05 (cinco) períodos semanais e não será concedida bolsa /remuneração.
remuneração

Catanduva, 17 de novembro de 2021.

Prof. Dr. Paulo Henrique Alves Togni Filho
Supervisor do Programa Residência Médica
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
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