REABERTURA DE INSCRIÇÕES DO EDITAL DE INGRESSO 2022,
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021
PROCESSO SELETIVO– PROGRAMAS DE FELLOWSHIP
03 DE FEVEREIRO DE 2022
A Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento (FACSMV), com sede na rua: Ramiro
Barcelos, 996, Porto-Alegre-RS, credenciada pela Portaria Ministerial nº 216, de 03 de
fevereiro de 2017, em parceria com a Associação Hospitalar Moinhos de Vento (AHMV)
torna público a REABERTURA DE INSCRIÇÕES do Edital de Ingresso 2022, de 01 de
Novembro de 2021 para os Programas de Fellowship, especialização Lato Sensu de cunho
prático para o ano de 2022, descrios a seguir:

Programas

Coordenador

Cirurgia Geral com ênfase em CMI Avançada

Artur Pacheco Seabra

Nº de vagas Duração do curso
1

12 meses

NOVO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DOS PROGRAMAS DE
FELLOWSHIP
DATA

EVENTO

01/02/2022 a 28/02/2022

Período de inscrições e envio
do currículo

04/03/2022

09/03/2022
10/03/2022

14 e 15/03/2021
17/03/2021

LOCAL
Inscrições no endereço do link
https://fellowshipemneonatol.eventize.com.br

Divulgação da lista de
http://www.faculdademoinhos.com.br/fellowship
inscrições de inscrições
homologadas
1ª Etapa - Avaliação Curricular
Divulgação preliminar da
http://www.faculdademoinhos.com.br/fellowship
pontuação da 1ª etapa
Divulgação da data, horário e
local da entrevista

http://www.faculdademoinhos.com.br/fellowship

2ª Etapa – Entrevistas
Em horário e local divulgado no site
Entrevistas individuais
http://www.faculdademoinhos.com.br/fellowship
Divulgação do resultado da
http://www.faculdademoinhos.com.br/fellowship
pontuação da 2ª etapa

A Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de
Vento (FACSMV), Rua: Ramiro Barcelos, 996,
Porto-Alegre-RS,- 4° andar - Secretaria (acesso
pelo Colégio Bom Conselho), no horário das 08h30
às 11h e das 13h às 17h, através de formulário
padrão.

18/03/2022

Período de recurso

21/03/2023

Resposta ao recurso

22/03/2023

Publicação do resultado final
com os candidatos aprovados
e suplentes

http://www.faculdademoinhos.com.br/fellowship

24 e 25/03/2022

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

A Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de
Vento (FACSMV), Rua: Ramiro Barcelos, 996,
Porto-Alegre-RS,- 4° andar - Secretaria (acesso
pelo Colégio Bom Conselho), no horário das 08h30
às 11h e das 13h às 17h, através de formulário
padrão.

28/03/2022

Convocação de suplentes
para eventuais vagas não
preenchidas

http://www.faculdademoinhos.com.br/fellowship

04/04/2022

Resposta enviada por e-mail individualmente

Início das atividades dos programas de fellowship

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE INGRESSO 2022, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021
PROCESSO SELETIVO– PROGRAMAS DE FELLOWSHIP
03 DE NOVEMBRO DE 2021
A Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento (FACSMV), com sede na rua: Ramiro
Barcelos, 996, Porto-Alegre-RS, credenciada pela Portaria Ministerial nº 216, de 03 de
fevereiro de 2017, em parceria com a Associação Hospitalar Moinhos de Vento (AHMV)
torna público a RETIFICAÇÃO do Edital de Ingresso 2022, de 01 de Novembro de 2021 o
processo seletivo para ingresso nos Programas de Fellowship, especialização Lato Sensu de
cunho prático para o ano de 2022, que passa a vigorar com as seguintes alterações:

1. A tabela do Item n° 1-DOS PROGRAMAS E Nº DE VAGAS passa a conter uma quarta
coluna informando a duração do curso de cada programa.

Programas

Coordenador

Cardiologia Hospitalar

Carisi Anne Polanczyk

Cirurgia Geral com ênfase em CMI Avançada

Artur Pacheco Seabra

Neurologia Hospitalar

Gustavo Costa Fernandes

Ortopedia e Traumatologia - Sub-especialidade Ombro e Cotovelo

Fabio Farina Dal Molin

Nº de vagas Duração do curso
2

12 meses

1

12 meses

3

12 meses

1

12 meses

Medicina em Ortopedia e Traumatologia - Clínica e Cirurgia do Pé e José Antônio Veiga Sanhudo
Tornozelo

1

12 meses

Radiologia e Diagnóstico por Imagem/Subespecialidade Nível 4

Rubia Vanceta

5

12 meses

Obstetrícia - Gestação de Alto Risco

Edson vieira da Cunha Filho

1

12 meses

1

12 meses

1

12 meses

1

12 meses

1

24 meses

1

12 meses

Cirurgia Ginecológica Avançada
Cirurgia Urológica Minimamente Invasiva (Robótica, Laparoscopia e
Endourologia)

Edson vieira da Cunha Filho
André Berger
Heloisa Mussnich

Coloproctologia

Fábio Segal

Endoscopia Digestiva

Pedro Isaacsson Velho
Pesquisa Clínica em Oncologia
Neonatologia

Desiree de Freitas Volkmer

1

Cirurgia Avançada da Mama: Correção de Assimetrias e
Reconstrução

Sirlei Costa

1

Medicina Hospitalar

Paulo Ricardo Mottin Rosa

Cirurgia Avançada de Quadril

Carlos Roberto Galia

24 meses
12 meses

1

12 meses

1

12 meses

* Há previsão de estudo de bolsas no valor de R$ 3.900,00 por mês paga pelo HMV.
Os programas e as vagas contempladas com oferta de bolsa serão divulgadas posteriormente no
site http://www.faculdademoinhos.com.br/fellowship

2 - O Item n° 3 - PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO passa a conter a seguinte redação.

Programas

Pré-requisitos para inscrição
a)

Cardiologia Hospitalar

b)

Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma revalidado, por
universidade Brasileira reconhecida pelo MEC;
Residência Médica concluída em Cardiologia ou título de especialista reconhecido pela Sociedade
Brasileira de Cardiologia.

Cirurgia Geral com ênfase em CMI
Avançada

a)
b)
a)

Neurologia Hospitalar

b)
a)

Ortopedia e Traumatologia Sub-especialidade Ombro e Cotovelo

b)
c)

Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma revalidado, por
universidade Brasileira reconhecida pelo MEC;
Residência Médica concluída em Cirurgia Geral ou Cirurgia do Aparelho Digestivo.
Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma revalidado, por
universidade Brasileira reconhecida pelo MEC;
Residência Médica concluída em Neurologia ou título de especialista reconhecido pela Academia
Brasileira de Neurologia.
Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma revalidado, por
universidade Brasileira reconhecida pelo MEC;
Programa de Residência Médica concluído em Ortopedia e Traumatologia;
Obter aprovação no TEOT/ SBOT.

a)

Medicina em Ortopedia e Traumatologia Clínica e Cirurgia do Pé e Tornozelo

Radiologia e Diagnóstico por
Imagem/Subespecialidade Nível 4

Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma revalidado, por
universidade Brasileira reconhecida pelo MEC;
b) Programa de Residência Médica concluído em Ortopedia e Traumatologia.
c) Aprovação na prova da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).
a) Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma revalidado, por
universidade Brasileira reconhecida pelo MEC;
b) Residência Médica concluída em Radiologia e Diagnóstico por Imagem (credenciados pelo MEC ou
CBR) e/ou título de especialista na área exigida como pré-requisito.
a)

Obstetrícia - Gestação de Alto Risco

b)

a)
Cirurgia Ginecológica Avançada
b)

Cirurgia Urológica Minimamente Invasiva
(Robótica, Laparoscopia e Endourologia)

a)
b)

Coloproctologia

a) Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma revalidado, por
universidade Brasileira reconhecida pelo MEC;
b) Residência Médica concluída em Cirurgia Geral reconhecido pelo MEC;
c) Residência Médica concluída em Coloproctologia reconhecida pelo MEC.
a)

Endoscopia Digestiva
b)

Pesquisa Clínica em Oncologia

a)
b)
a)

Neonatologia
b)
a)
Cirurgia Avançada da Mama: Correção de
Assimetrias e Reconstrução

Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma revalidado,
por universidade Brasileira reconhecida pelo MEC;
Residência Médica concluída em Ginecologia e Obstetrícia reconhecido pelo MEC ou título de
especialista em ginecologia e obstetrícia emitido e reconhecido pela Federação Brasileira das
Associações de Ginecologia e Obstetrícia - FEBRASGO.
Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma revalidado,
por universidade Brasileira reconhecida pelo MEC;
Residência Médica concluída em Ginecologia e Obstetrícia reconhecido pelo MEC ou título de
especialista em ginecologia e obstetrícia emitido e reconhecido pela Federação Brasileira das
Associações de Ginecologia e Obstetrícia - FEBRASGO.
Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma revalidado,
por universidade Brasileira reconhecida pelo MEC;
Residência Médica concluída em Urologia reconhecido pelo MEC ou título de especialista em
urologia emitido e reconhecido pela Sociedade Brasileira de Urologia.

b)

Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma revalidado,
por universidade Brasileira reconhecida pelo MEC;
Residência Médica em Gastroenterologia, Cirurgia do aparelho digestivo ou gastroenterologia
Pediátrica.

Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma revalidado,
por universidade Brasileira reconhecida pelo MEC;
Residência Médica em Oncologia Clínica
Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma revalidado, por
universidade Brasileira reconhecida pelo MEC;
Residência Médica em Pediatria.
Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma revalidado, por
universidade Brasileira reconhecida pelo MEC;
Residência Médica em e a especialização em Cirurgia Plástica.

a)
Medicina Hospitalar
b)

a)

Cirurgia Avançada de Quadril

b)

Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma revalidado,
por universidade Brasileira reconhecida pelo MEC;
Residência Médica em em Clínica Médica através de residência aprovada pela Comissão Nacional de
Residência Médica e pelo Ministério da Educação.
Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter diploma revalidado, por
universidade Brasileira reconhecida pelo MEC; aprovação no SBOT.
Residência Médica em ortopedia e traumatologia

3- O item 4 - PROCESSO SELETIVO - subitem III passa a ser nulo.
4- O item 4 - PROCESSO SELETIVO - subitem IV passa a ter a seguinte redação:
A entrevista será online ou presencial, conforme agendamento.
5 - O item 4.1 passa a ter a seguinte redação:
Primeira etapa – Análise do currículo: A análise será realizada conforme descrito em
seus subitens. Para envio no currículo CLIQUE AQUI.
6 - O item 4.1-II.1 passa a ter a seguinte redação:
No programa de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, serão selecionados para segunda
etapa todos os candidatos com inscrições homologadas.
7 - O item 4.1-III passa a ter a seguinte redação:
I. Na análise do currículo será atribuída pontuação conforme os itens das tabelas 3 e 4.
As tabelas 3 e 4 não sofreram alterações.

8 - O item 4.2 passa a ter a seguinte redação:
Segunda etapa – Entrevista/prova de caráter classificatório..A análise será realizada
conforme descrito em seus subitens.
9 - O item 4.2-I e 4.2 III foram suprimidos e passam a ter a seguinte redação:
A segunda etapa da seleção consistirá na participação dos candidatos, previamente
selecionados na primeira etapa, em uma entrevista e prova conforme pontuação
especificadas nas tabelas 5 e 6. A tabela 5 não sofreu alteração, e a tabela 6 passa a ter o
seguinte conteúdo.

TABELA 6 - Avaliação da Entrevista e Prova do Programa de Fellowship de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem
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

Prova teorico -pratica

10 pontos

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS
Os demais itens do edital permanecem inalterados.
Informações dos programas no link https://www.faculdademoinhos.com.br/fellowship

Porto Alegre, 03 de novembro de 2021.

SUSANE MARTINS LOPES GARRIDO,
Diretora Geral FACSMV.
Registre-se e publique-se.

EDITAL DE INGRESSO 2022
PROCESSO SELETIVO– PROGRAMAS DE FELLOWSHIP
01 DE NOVEMBRO DE 2021

A Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento (FACSMV), com sede na rua: Ramiro
Barcelos, 996, Porto-Alegre-RS, credenciada pela Portaria Ministerial nº 216, de 03 de
fevereiro de 2017, em parceria com a Associação Hospitalar Moinhos de Vento (AHMV)
torna público a abertura de inscrições e as normas que regem o processo seletivo para
ingresso nos Programas de Fellowship, especialização Lato Sensu de cunho prático para o
ano de 2022.

1. – DOS PROGRAMAS E Nº DE VAGAS

Programas

Coordenador

Nº de vagas

Cardiologia Hospitalar

Carisi Anne Polanczyk

Cirurgia Geral com ênfase em CMI Avançada

Artur Pacheco Seabra

Neurologia Hospitalar

Gustavo Costa Fernandes

Ortopedia e Traumatologia - Sub-especialidade Ombro e Cotovelo

Fabio Farina Dal Molin

1

Medicina em Ortopedia e Traumatologia - Clínica e Cirurgia do Pé e
Tornozelo

José Antônio Veiga Sanhudo

1

Radiologia e Diagnóstico por Imagem/Subespecialidade Nível 4

Rubia Vanceta

5

Obstetrícia - Gestação de Alto Risco

Edson vieira da Cunha Filho

Cirurgia Ginecológica Avançada
Cirurgia Urológica Minimamente Invasiva (Robótica, Laparoscopia e
Endourologia)

Edson vieira da Cunha Filho

Coloproctologia

Heloisa Mussnich

Endoscopia Digestiva

Fábio Segal

Pesquisa Clínica em Oncologia

André Berger

2
1
3

1
1
1
1
1

Pedro Isaacsson Velho
1

Neonatologia

Desiree de Freitas Volkmer

Cirurgia Avançada da Mama: Correção de Assimetrias e Reconstrução

Sirlei Costa

Medicina Hospitalar

Paulo Ricardo Mottin Rosa

Cirurgia Avançada de Quadril

Carlos Roberto Galia

1
1
1
1

* Há previsão de estudo de bolsas no valor de R$ 3.900,00 por mês paga pelo HMV.
Os programas e as vagas contempladas com oferta de bolsa serão divulgadas posteriormente no
site http://www.faculdademoinhos.com.br/fellowship

2 - DAS INSCRIÇÕES
I.

As
inscrições
serão
realizadas
direta
e
exclusivamente
no
site
http://www.faculdademoinhos.com.br/fellowship , no período de 01 de novembro de
2021 a 28 de novembro de 2021 (até o horário limite das 23h59min).

II. 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.
III. 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.
IV. 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.
V. Dúvidas sobre o processo de inscrição e documentação podem ser enviadas para o
e-mail : fellowship@hmv.org.br
VI. A não apresentação de documentos ou a não realização de qualquer uma das etapas
ocasionará a eliminação do candidato.
I.

Inserir a comprovação dos títulos (especialização e residência) e envio do currículo
no link DOCUMENTAÇÃO

3 - PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
I.

Graduação em Medicina em escola brasileira, ou se diplomado no exterior, ter
diploma revalidado, por universidade Brasileira.

II. Residência Médica concluída na especialidade escolhida ou título de especialista
reconhecido. O candidato deverá concluir o programa de Residência Médica até o
início das atividades do programa de fellowship escolhido.
4- PROCESSO SELETIVO
I.

A seleção compreenderá duas etapas, sendo a primeira por meio da análise de
currículo e a segunda, por meio de entrevista, sob a coordenação do respectivo
programa.
a. Especificamente no processo seletivo do programa de fellowship de
Radiologia e Diagnóstico por Imagem Subespecialidade Nível 4 a segunda
etapa será composta por realização de uma prova teórico-prática e
entrevista.

II. Participarão da primeira etapa 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 http://www.faculdademoinhos.com.br/fellowship , no link
“Documentação”.
III. Participarão da segunda etapa (entrevista) os 10 primeiros candidatos que forem
selecionados.

IV. A entrevista será online, conforme agendamento.
TABELA 1 - PESOS DOS INSTRUMENTOS DO PROCESSO SELETIVO (exceto
Programa de Fellowship de Radiologia e Diagnóstico por Imagem)
Instrumentos de seleção

Peso

1ª Etapa:
Currículo

10

2ª Etapa:
Entrevista

10

Total

20

TABELA 2 - PESOS DOS INSTRUMENTOS DO PROCESSO SELETIVO DO
PROGRAMA DE FELLOWSHIP EM RADIOLOGIA
Instrumentos de seleção

Peso

1ª Etapa:
Currículo

5

2ª Etapa:
Prova teorico-pratica
Entrevista
Total

10
5
20

4.1 -Primeira etapa – Análise do currículo: de caráter eliminatório e classificatório, com
peso de 10 pontos do total. Para envio no currículo CLIQUE AQUI.

I.

Caberá à comissão examinadora definir a pontuação atingida por cada candidato na
primeira etapa, isso com base nos documentos apresentados.

II. Serão selecionados 10 candidatos para a segunda etapa do processo seletivo por
ordem de classificação na primeira etapa, sendo que, 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.
II.1
No programa de radiologia que será disponível 5 vagas, serão selecionados até 20
candidatos.

III. Na análise do currículo será atribuída pontuação conforme os itens a seguir (em um
total máximo de 10 pontos):

TABELA 3 - Avaliação do currículo (exceto Programa de Fellowship de Radiologia e Diagnóstico por Imagem)
Tópicos do currículo

Pontuação

Pontuação máxima
permitida

Título de especialista (sociedade da
especialidade)

2 pontos

2 pontos

Mestrado ou Doutorado

Matrícula 1 ponto; Conclusão 2 pontos

2 pontos

Publicação de artigo completo

Âmbito nacional 1 ponto, internacional
2 pontos;

2 pontos

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

2 pontos

2 pontos

Domínio de língua inglesa

Nível intermediário 1 ponto, certificado 2 pontos
de conclusão de curso de nível
avançado ou certificado de proficiência
em inglês 2 pontos

TABELA 4 - Avaliação do currículo do Programa de Fellowship de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
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

4.2 - Segunda etapa – Entrevista: de caráter classificatório, com peso de 10 pontos do
total.

I.

A segunda etapa da seleção consistirá na participação dos candidatos, previamente
selecionados na primeira etapa, em uma entrevista. Essa etapa será classificatória e
terá peso de 10 pontos.

II. O candidato que não comparecer à entrevista, na data e horário marcado, estará
automaticamente desclassificado do processo seletivo.

III. Na entrevista será atribuída pontuação conforme os itens a seguir (em um total
máximo de 10 pontos):

TABELA 5 - Avaliação da Entrevista (exceto Programa de Fellowship de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem)
Tópicos da entrevista

Pontuação máxima

Apresentação/Comunicação

3,5 pontos

Conhecimento (impressão sobre)

1,5 pontos

Perfil acadêmico – pesquisa prévia ou atual

2,5 pontos

Perfil docente na Residência/após a Residência

2,5 pontos

TABELA 6 - Avaliação da Entrevista DO Programa de Fellowship de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
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

5 - CUSTOS DOS PROGRAMAS
I.

Taxa de inscrição: R$ 120,00

II. Matrícula no valor de R$ 261,00 + 11 mensalidades de R$ 261,00 ou pagamento à
vista com 15% de desconto no valor total de R$ 2.662,20.

6 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Programas
Fellowship em Cardiologia Hospitalar
Fellowship em Cirurgia Geral com ênfase em CMI Avançada
Fellowship em Neurologia Hospitalar
Fellowship em Ortopedia e Traumatologia - Sub-especialidade
Ombro e Cotovelo
Fellowship em Ortopedia e Traumatologia - Clínica e Cirurgia do
Pé e Tornozelo
Fellowship em Radiologia e Diagnóstico por
Imagem/Subespecialidade Nível 4
Fellowship em Cirurgia Ginecológica Avançada
Fellowship em Obstetrícia - Gestação de Alto Risco

Link Inscrições
Cronograma Cardiologia
Cronograma Cirurgia Geral
Cronograma Neurologia Hospitalar
Cronograma Traumatologia ombro e cotovelo
Cronograma Traumatologia Pé e Tornozelo
Cronograma Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Cronograma Cirurgia Ginecológica Avançada
Cronograma Obstetrícia - Gestação de Alto Risco
Cronograma Endoscopia Digestiva

Fellowship em Endoscopia Digestiva
Cronograma Pesquisa em Oncologia
Fellowship em Pesquisa em Oncologia
Cronograma Coloproctologia
Fellowship em Coloproctologia
Cronograma Neonatologia
Fellowship em Neonatologia
Fellowship em Cirurgia Avançada da Mama: Correção de
Assimetrias e Reconstrução

Cronograma Cirurgia Avançada da Mama
Cronograma Medicina Hospitalar

Fellowship em Medicina Hospitalar
Cronograma Cirurgia Avançada do Quadril
Fellowship em Cirurgia Avançada do Quadril
Fellowship em Cirurgia Urológica Minimamente Invasiva (
Robótica)

Cronograma Cirurgia Urológica

7 - RESULTADO FINAL
O resultado final dos candidatos aprovados e suplentes será divulgado no, no site
https://www.faculdademoinhos.com.br/fellowship

Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, o critério de desempate obedecerá a
seguinte ordem:
I. Maior nota obtida no currículo;
II. Maior idade.

8 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
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 pelos sites http://www.faculdademoinhos.com.br/fellowship

9 - MATRÍCULA
A convocação dos candidatos aprovados e suplentes será feita através do site
https://www.faculdademoinhos.com.br/fellowship. O candidato aprovado no processo
Os candidatos aprovados de acordo com o número de vagas existentes, deverá comparecer
nos dias 04 e 05 de janeiro de 2022, na Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento,
na Rua Ramiro Barcelos, 996 - 4° andar - Secretária (acesso pelo Colégio Bom Conselho),
no horário das 08h30 às 11h e das 13h às 17h, para efetuar a matrícula.
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.
I.

Ficha de inscrição;

II. Documento oficial de identidade se estrangeiro: cópia do passaporte/visto de
permanência no país ou RNE (original e 2 cópias);
III. CPF ou o número do CPF constando no RG ou na CNH (original e 2 cópias);
IV. Registro Civil: certidão de nascimento ou casamento (original e 2 cópias);
V. Registro no conselho do CREMERS (original e 2 cópias);
VI. Certidão de regularidade do CREMERS (emitida pelo site CREMERS – Área do
Médico); 2 cópias
VII. Diploma de graduação (frente e verso); se estrangeiro o diploma de graduação
expedido por universidades estrangeiras será revalidado por universidades públicas

que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos
internacionais de reciprocidade ou equiparação. 2 cópias autenticadas
VIII.

Comprovantes de especialidade: Certificado de Conclusão do Programa de

Residência Médica credenciado pela CNRM – Comissão Nacional de Residência
Médica, constando o número do registro do médico residente na CNRM e/ou,
declaração original emitida pela COREME da instituição de origem, com data recente
(a partir de julho de 2021) que irá concluir o pré-requisito até o início das atividades
do programa; e/ou título de especialista fornecido por entidade oficial (frente e
verso); 2 cópias autenticadas em cartório
IX. 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; 2 cópias
X. Quitação do serviço militar – se masculino; 2 cópias
XI. Título de eleitor e certidão de quitação das obrigações eleitorais – emitida pelo site
www.tse.jus.br; 2 cópias
XII. 2 fotos 3X4;

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 -O cronograma para a realização do processo seletivo poderá ser alterado pela
FACSMV a qualquer momento, desde que seja divulgado da mesma forma como se deu o
texto original;
10.2 -O atendimento integral às datas, horários e locais previstos no cronograma do
processo seletivo é de responsabilidade exclusiva dos inscritos.
10.3 -Será excluído do processo seletivo o candidato que:
● 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 FACSMV, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o
candidato do processo seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição;
● Utilizar-se de quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos em qualquer etapa;
● Faltar a qualquer uma das fases de seleção, quando convocado pela FACSMV.

10.4 -Informações dos programas no link https://www.faculdademoinhos.com.br/fellowship

Porto Alegre, 01 de novembro de 2021.

SUSANE MARTINS LOPES GARRIDO,
Diretora Geral FACSMV.
Registre-se e publique-se.

