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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

PROCESSO SELETIVO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO 

PARA PROGRAMA DE FELLOWSHIP EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR 

IMAGEM / SUBESPECIALIDADE NÍVEL 4 

 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 08/2019, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.  

 

A Associação Hospitalar Moinhos de Vento (AHMV), entidade privada sem fins lucrativos, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 

92.685.833-0001-51, com sede à Rua Ramiro Barcelos, 910 - Floresta - CEP: 90.035-001 - 

Porto Alegre/RS, torna público, para o conhecimento dos interessados, que estão abertas as 

inscrições do processo seletivo para o Programa de Fellowship em Radiologia e Diagnóstico 

por Imagem/ Subespecialidade nível 4 da Associação Hospitalar Moinhos de Vento, o qual se 

regerá do presente edital. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Programa de Fellowship em Radiologia e Diagnóstico por Imagem/ Subespecialidade nível 

4 do Hospital Moinhos de Vento é um curso de especialização Lato Sensu de cunho prático, 

com vagas credenciadas pelo Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR). 

O currículo do programa é desenvolvido para proporcionar que cada aluno alcance o seu 

potencial máximo na prática médica e também na pesquisa clínica da área. Tem foco voltado 

para o crescimento profissional e pessoal nas múltiplas direções possíveis da ciência básica 

até as subespecialidades, buscando atingir os melhores desfechos em saúde, biotecnologia 

de inovação e prática médica. 

O Programa tem duração de 1 (um) ano. Oferece capacitação na área de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem/ Subespecialidade nível 4 por meio de atividades teóricas e práticas 

sob a orientação de profissionais experientes da equipe médica interagindo com as equipes 

multiprofissionais de assistência do HMV. 
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Baseado no constante avanço tecnológico da especialidade na medicina em grandes centros 

de saúde, é imprescindível um nível mais elevado de aperfeiçoamento por parte dos 

radiologistas, sendo necessária uma complementação na formação com um quarto ano, 

visando aprendizado de técnicas mais avançadas dos métodos de imagem, assim como o 

estudo de temas de subespecialidades (Neurorradiologia, Radiologia Abdominal, Torácica, 

Músculoesquelética, Pediátrica e Imagem da Mama). 

Através do programa de fellow em Radiologia e Diagnóstico por Imagem o profissional terá a 

oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em Tomografia Computadorizada, 

Ressonância Magnética e PET-CT, com uso de técnicas avançadas, sob supervisão de Staff 

médico altamente especializado, sendo oferecido o que há de melhor e mais moderno em 

equipamentos de imagem. 

O enfoque prático será através da formulação de pré-relatórios de exames, seguindo o dia a 

dia dos radiologistas da subespecialidade, que permitirão ao aluno vivenciar casos clínico-

radiológicos completos. Todos os exames serão revisados conjuntamente com os 

preceptores, sendo o corpo clínico composto de radiologistas subespecialistas, de grande 

experiência clínica, e que já trabalham com educação continuada em sua rotina. 

O enfoque teórico será através de aulas ministradas pelo corpo docente, discussão de artigos 

científicos, e também através do acesso às reuniões científicas multidisciplares do HMV, das 

quais a Radiologia participa. Estimularemos o interesse em projetos de pesquisa, com tempo 

reservado da carga horária para esse fim, e orientação para elaboração de projeto de 

pesquisa/trabalho de conclusão de curso, visando a publicação e apresentação de trabalhos 

científicos. 
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O programa de fellowship se estabelece dentro da necessidade de que a formação do 

Radiologista e Diagnóstico por Imagem/ Subespecialidade nível 4 seja realizada de forma 

completa, contemporânea, bem embasada. Este treinamento deve ser realizado dentro de um 

sistema de treinamento em serviço, por etapas, de forma gradativa, progressiva na 

complexidade dos diagnósticos, sob supervisão de profissional habilitado e com tempo de 

regime regulamentado conforme legislação vigente.  

As principais áreas de atuação do aluno serão: 

− Métodos de Imagem por Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética e PET-

CT, nas subespecialidades de radiologia abdominal, torácica, músculoesquelético e 

neurorradiologia, de acordo com o programa específico. 

− Técnicas Avançadas de Imagem e Pós – processamento. 

 

O currículo do programa é composto por atividades de assistência, educação e pesquisa: 

 

Assistência  

- Aprendizado e orientação de protocolos de tomografia computadorizada (TC), 
ressonância magnética (RM) e PET-CT, otimizados para avaliação das diversas 
indicações clínicas relativas à área específica. 

- Elaboração de laudos preliminares de TC, RM e PET-CT de pacientes ambulatoriais, da 
internação e emergência, os quais serão revisados com os preceptores nas diversas 
subespecialidades radiológicas. 

- Acompanhamento / realização de procedimentos invasivos orientados por métodos de 
imagem sob supervisão. 

Educação 

- Reuniões científicas semanais do Serviço de Radiologia.  
- Discussão de casos clínicos do Serviço de Radiologia. 
- Aulas semanais na programação específica do Fellowship e do Programa de 

Residência Médica em Radiologia. 
- Reuniões científicas semanais multidisciplinares com discussão de casos clínicos. 
-  

Pesquisa  

- Participação nos dados assistenciais do Serviço de Radiologia do Hospital Moinhos 
de Vento, auxiliando no desenvolvimento e revisão dos protocolos institucionais. 

- Trabalho de conclusão – Pesquisa Original ou Protocolo Assistencial. 
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1.1. COORDENAÇÃO DO PROGRAMA 

● Dra. Rubia Vanceta  

 

1.2. CORPO DOCENTE 

 

● Dra.  Alice Schuch 

● Dra. Ana Paula Zanardo 

● Dra. Angela Massignan 

● Dra. Caroline Lorenzoni Ghezi 

● Dr. Felipe Victora Wagner 

● Dr. Guilherme Hohgraefe Neto 

● dr. Juliano Adams Perez 

● Dra. Mariane Cibelle Barros 

● Dra. Marjana Reis Lima 

● Dr. Rafael Domingos Grando 

● Dra. Rubia Vanceta 

● Dr. Ramon Gheno 

 

1.3. NÚMERO DE VAGAS: 5 (cinco) 

 

2. CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

 

a) Nacionalidade Brasileira ou estrangeira na forma da legislação federal; 

b) Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma 

reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC); 

c) Realizar o pré-requisito exigido; 

d) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

e) Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; 

f) Estar de acordo com as normas do presente processo seletivo público. 
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3. PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

a) Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter 

diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC); 

b) Residência Médica concluída em Radiologia e Diagnóstico por Imagem 

(credenciados pelo MEC ou CBR) até 29/02/2020, e/ou título de especialista na área 

exigida como pré-requisito. 

 

 

4. ESTRUTURA DO PROGRAMA 

 

a) Duração: 12 meses 

b) Carga horária: 40 horas semanais 

 

5. CUSTOS DO PROGRAMA 

 

a) Taxa de Inscrição: R$ 120,00 

b) Matrícula de R$ 261,00 + 11 mensalidades de R$ 261,00 = R$ 3.132,00 ou com 
desconto de 15% para pagamento à vista = R$ 2.662,20 

 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO AO LONGO DO PROGRAMA 

 

a) Avaliação de competências e conhecimentos técnicos em intervalo a ser definido pela 

coordenação do programa, contemplando ao menos 2 avaliações no período; 

b) Submissão de ao menos um artigo científico em revista internacional ou nacional com 

Qualis A até o término do programa; 

c) Trabalho de Conclusão do Curso: entrega do artigo/protocolo, avaliação por banca da 

área ao qual o fellow foi desenvolvido e encaminhamento para publicação até o 

término do programa. 
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7. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

DATA EVENTO LOCAL 

13/11/2019 a 
10/12/2019 Período de inscrições e envio do currículo 

Inscrições no endereço 
https://programadefellowship2020radiol
ogia.eventize.com.br/    
Envio do currículo no endereço 
https://programadefellowship2020radiol
ogia.eventize.com.br/   , no link 
Documentação 

11/12/2019 Divulgação da lista de inscrições de 
inscrições homologadas 

https://programadefellowship2020radiol
ogia.eventize.com.br/    

12/12/2019  
Período de recurso da homologação das 
inscrições 
 

Instituto de Educação e Pesquisa do 
Hospital Moinhos de Vento, Rua 
Tiradentes, 198, Subsolo, no horário 
das 08h30 às 11h, através de 
formulário padrão. 

Etapa 

14/12/2019  Prova teórico-prática e entrevista individual 
 

Prova teórico-prática: 
Conteúdo: baseado em casos 
clínicos 
Horário de início: 8 horas. 
Local: Entrada pela Rua Ramiro 
Barcelos 910, Bloco D, apresentar-se 
na recepção da ressonância 
magnética. Orientamos que os 
candidatos cheguem com 30 
minutos de antecedência.  
Entrevistas: 
será realizado na mesma data após 
finalização da prova. 

17/12/2019 Divulgação do resultado da pontuação  https://programadefellowship2020radiol
ogia.eventize.com.br/    

18/12/2019 Período de recurso da pontuação 

Instituto de Educação e Pesquisa do 
Hospital Moinhos de Vento, Rua 
Tiradentes, 198, Subsolo, no horário 
das 08h30 às 11h e das 13h às 17h, 
através de formulário padrão. 

20/12/2019  Publicação do resultado final com os 
candidatos aprovados e suplentes 

https://programadefellowship2020radiol
ogia.eventize.com.br/    

17 E 
18/02/2020 

Período de matrícula, entrega da 
documentação necessária e assinatura do 
termo de compromisso 

Instituto de Educação e Pesquisa do 
Hospital Moinhos de Vento, na Rua 
Tiradentes, 198, Subsolo, no horário 
das 8h30 às 11h e das 13h às 17h. 

02/03/2020 Início das atividades do programa de fellow  
O cronograma poderá sofrer alterações a critério da AHMV. 

https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
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8. PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR INSCRIÇÕES 

 

8.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este documento de 

seleção e certificar-se de que preenche todos os pré-requisitos e concorda 

com os termos exigidos para a participação neste processo seletivo. 

 

8.2. As inscrições serão realizadas direta e exclusivamente no site 

https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br no período de  

13  de novembro de 2019 a 10 de dezembro de 2019 (até o horário limite das 

23h59min).  

 

8.3. A taxa de inscrição, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), deverá ser paga 

diretamente no link de inscrição, via cartão de débito ou crédito. 

 

8.4. A efetivação da inscrição dar-se-á somente após o recebimento de 

confirmação de pagamento da taxa de inscrição. Não haverá devolução do 

valor pago, mesmo que o candidato, por qualquer motivo, não tenha a sua 

inscrição homologada ou não seja selecionado. 

 

8.5. O candidato é responsável pelas informações prestadas no requerimento de 

inscrição eletrônico, arcando com as consequências de eventuais erros e/ou 

de não preenchimento de qualquer campo desse documento. 

 

8.6. Dúvidas sobre o processo de inscrição e documentação podem ser enviadas 

para o e-mail: victoria.gomes@hmv.org.br. 

  

9. PROCESSO SELETIVO 

 

9.1. A seleção compreenderá das seguintes etapas, sendo a primeira por meio da 

análise de currículo e a segunda, por meio de prova teórico-prática e entrevista, 

sob a coordenação do Programa. 

 

https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
mailto:victoria.gomes@hmv.org.br
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9.2. Participarão do processo todos os candidatos que atenderem os pré-

requisitos e enviarem o currículo e documentação comprobatória de todos os 

títulos por meio do site 

https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/, no link 

Documentação. 

 

9.3. Participarão da prova teórico-prática e da entrevista os candidatos que tiverem 

suas inscrições homologadas. 

 

9.3.1. A entrevista será presencial no dia 14 de dezembro após realização 

da prova teórico-prática. 

 

9.4. A não apresentação de documentos ou não realização de qualquer uma das 

etapas ocasionará a eliminação do candidato. 

 

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

 

10.1. A seleção deste processo seletivo será composta de três etapas que totalizam 

pontuação final máxima igual a 20 pontos. 

 

10.2. A seleção dos candidatos será pela soma da pontuação dos resultados, de 

acordo com os pesos especificados no quadro a seguir: 

 

PESOS DOS INSTRUMENTOS DO PROCESSO SELETIVO 

Instrumentos de seleção Peso 

Etapas 

Currículo 5 

Prova teórico prática 10 

Entrevista 5 

Total 20 

 

https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
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10.3. Primeira etapa – Análise do currículo: de caráter classificatório, com peso de 

5 pontos do total. 

 

10.3.1. Caberá à comissão examinadora definir a pontuação atingida por cada 

candidato na primeira etapa, isso com base nos documentos 

apresentados. 

 

10.3.2. Serão selecionados os candidatos com inscrição homologada para a 

segunda etapa do processo seletivo (prova e entrevista), sendo que, em 

havendo empate na última posição de corte, todos os empatados serão 

habilitados à próxima fase. Os candidatos não selecionados para a 

segunda etapa serão considerados eliminados do processo seletivo. 

 

10.3.3. Na análise do currículo será atribuída pontuação conforme os itens a 

seguir (em um total máximo de 5 pontos): 

 

 

Avaliação do currículo 

Tópicos do currículo Pontuação Pontuação máxima permitida 

Título de especialista 
(sociedade da especialidade) 

1 ponto 1 ponto 

Mestrado ou Doutorado Matrícula 0,5 ponto; Conclusão 1 
ponto 

1 ponto 

Publicação de artigo completo Âmbito nacional 0,5 ponto, 
internacional 1 ponto; 

1 ponto 

Perfil docente (monitorias, 
ligas), preceptoria em programa 
de residência médica 

1 pontos 1 ponto 

Domínio de língua inglesa Nível intermediário 0,5 ponto, 
certificado de conclusão de 
curso de nível avançado ou 
certificado de proficiência em 
inglês 1 ponto 

1 ponto 
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10.4. Segunda etapa – Prova + Entrevista: de caráter classificatório, prova com peso 

de 10 e entrevista com peso 5. 

 

10.4.1. A segunda etapa da seleção consistirá na participação dos candidatos 

com inscrição homologada na primeira etapa, em uma prova teórico 

prática e a entrevista. Essa etapa será classificatória e a prova terá 

peso de 10 pontos e a entrevista peso de 5 pontos.  

 

10.4.2. As entrevistas ocorrerão após a realização da prova no dia 14 de 

dezembro de 2019. 

 

10.4.3. O candidato que não comparecer à prova e na entrevista, na data e 

horário marcado, estará automaticamente desclassificado do 

processo seletivo. 

 

10.4.4. Na entrevista será atribuída pontuação conforme os itens a seguir (em 

um total máximo de 5 pontos): 

 

Avaliação da Entrevista 

Tópicos da entrevista Pontuação máxima 

Apresentação/Comunicação 2,5 pontos 

Conhecimento (impressão sobre) 1,5 pontos 

Perfil acadêmico – pesquisa prévia ou atual 0,5 pontos 

Perfil docente na Residência/após a Residência 0,5 pontos 
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11. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

11.1.  A divulgação deste processo seletivo e as divulgações complementares 

referentes às datas, horários e locais de realização das etapas do processo 

seletivo, bem como informativos e avisos serão realizadas pelo site 

https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/. 

 

12. RESULTADO FINAL 

 

12.1. O resultado final dos candidatos aprovados e suplentes será divulgado no dia 

10 de dezembro de 2019, no site 

https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/. 

 

12.2. Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, o critério de desempate 

obedecerá a seguinte ordem:  

a) Maior nota obtida no currículo; 

b) Maior idade. 

 

13. MATRÍCULA 

 

13.1. A convocação dos candidatos aprovados e suplentes será feita através do site 

https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/. O candidato 

aprovado no processo seletivo, de acordo com o número de vagas existentes, 

deverá comparecer entre os dias 17 e 18 de fevereiro de 2020, no Instituto de 

Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, na Rua Tiradentes, 198, 

Subsolo, no horário das 08h30 às 11h para efetuar a matrícula. O candidato 

classificado que não efetuar a matrícula dentro do prazo estipulado será 

considerado desistente e perderá o direito à vaga, abrindo assim a convocação 

de suplentes, novamente via site 

https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/, conforme 

listagem de classificação, e terá o prazo de 1 (um) dia útil para a matrícula. 

Caso não o faça dentro desse prazo estabelecido será considerado desistente 

https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
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e novo suplente será convocado, novamente via site 

https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/, seguindo a 

ordem de classificação e as mesmas regras estabelecidas, e assim 

sucessivamente. 

 

13.2. Local para realização da matrícula: Instituto de Educação e Pesquisa do 

Hospital Moinhos de Vento, na Rua Tiradentes, 198, Subsolo, atendimento de 

segunda a sexta, em dias úteis, no horário das 08h30 às 11h para assinatura 

do TERMO DE COMPROMISSO. Após essas datas, a não inscrição implicará na 

perda da vaga e no chamamento do próximo candidato da lista de 

classificação. 

 

13.3. A entrega dos documentos dos candidatos classificados e dos suplentes 

poderá ser realizada pelo próprio candidato, ou através de procuração 

registrada em cartório. 

 

13.4. Os documentos exigidos abaixo deverão ser apresentados na data da 

assinatura do termo de compromisso, sob pena de desclassificação do 

candidato. Não serão aceitas em hipótese alguma inscrições com pendências 

de qualquer natureza. 

a) Ficha de inscrição; 

b) Carteira de identidade (original e 2 cópias); 

c) CPF ou o número do CPF constando no RG ou na CNH (original e 2 cópias); 

d) Registro Civil: certidão de nascimento ou casamento (original e 2 cópias); 

e) Registro no conselho de classe (original e 2 cópias); 

f) 2 cópias da certidão de regularidade do CREMERS (emitida pelo site do 

CREMERS – Área do Médico); 

g) 2 cópias autenticadas em cartório do diploma de graduação (frente e verso); 

h) 2 cópias autenticadas em cartório dos comprovantes de especialidade: 

diploma de Residência Médica e título de especialista fornecido por entidade 

oficial (frente e verso); 

https://programadefellowship2020radiologia.eventize.com.br/
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i) 2 cópias do comprovante de endereço – deve de ser conta de água, luz ou 

telefone fixo, sendo que caso não esteja em seu nome deve seguir de 

declaração simples; 

j) 2 cópias de quitação do serviço militar – se masculino;  

k) 2 cópias do título de eleitor e certidão de quitação das obrigações eleitorais – 

emitida pelo site www.tse.jus.br; 

l) 2 fotos 3X4;  

m) 2 cópias do passaporte / visto ou RNE – se estrangeiro;  

n) Cópia do comprovante de pagamento do valor da matrícula. A matrícula, no 

valor de R$ 261,00, deverá ser paga no Banco Brasil – Agência:  3418-5 – Conta 

Corrente: 154400-4 – (Código Identificador: informar CPF), em nome de 

Associação Hospitalar Moinhos de Vento, CNPJ 92.685.833/0001-51. Caso o 

candidato opte por realizar o pagamento à vista com desconto, o valor total a 

ser depositado será de R$ 2.662,20. 

 

13.5. Para os ESTRANGEIROS com curso médico no exterior, além dos documentos 

estabelecidos no item 13.4, deverão ser apresentados fotocópias:  

a) visto de permanência no país; 

b) do diploma revalidado; 

c) do registro no CRM-RS; 

d) do certificado de proficiência em português; 

e) fotocópia do passaporte / visto ou registro nacional de estrangeiro. 

 

13.6. Para candidatos BRASILEIROS que realizaram sua graduação no exterior, além 

dos documentos estabelecidos no item 13.4, deverão ser apresentadas 

fotocópias: 

a) do diploma revalidado pelas autoridades nacionais competentes; 

b) do registro no CRM-RS. 

 

 

 

 

http://www.tse.jus.br/
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14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1. O cronograma para a realização do processo seletivo poderá ser alterado pela 

AHMV a qualquer momento, desde que seja divulgado da mesma forma como 

se deu o texto original; 

 

14.2. O atendimento integral às datas, horários e locais previstos no cronograma do 

processo seletivo é de responsabilidade exclusiva dos inscritos. 

 

14.3. É vetada a participação de funcionários da AHMV no processo seletivo; 

 

14.4. Será excluído do processo seletivo o candidato que: 

14.4.1. Prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, sendo 

que a inexatidão das informações, a irregularidade dos documentos ou 

a não comprovação dos mesmos, no prazo solicitado pela AHMV, 

ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do 

processo seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes de sua 

inscrição; 

 

14.4.2. Utilizar-se de quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos em qualquer 

etapa; 

 

14.4.3. Faltar a qualquer uma das fases de seleção, quando convocado pela 

AHMV. 

 

Porto Alegre, 12 de novembro de 2019. 

 

Dra. Rubia Vanceta 

Coordenadora do Programa de Fellowship em Radiologista e Diagnóstico por Imagem 

  

 


