Comunicado geral para Entrevista e Analise de Curriculum – EDITAL 2018,
COREME da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2018.
A COREME da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá informa que:

1.

O curriculum (vitae ou lattes) para a Entrevista e Análise de curriculum
deve
ser
enviado
ao
e-mail
desta
COREME
(coreme@ssantacasacba.com.br), até as 17h do dia 16 de janeiro de
2018.

2.

As entrevistas serão realizadas Santa Casa de Misericórdia
Anexo da UNIVAG
Tv. Francisco de Siqueira, Bairro Bandeirantes
Cuiabá – MT
Entrada pelo ambulatório.
Próximo a Escola Estadual Antônio Cesário de Figueiredo Neto

3.

As entrevistas para especialidade de cirurgia geral terão início ás 15h, as
demais especialidades terão início ás 14h do dia 17/01/2018.

4.

Quadro 04 do EDITAL 2018,ordem da apresentação da documentação
para entrevista e análise de curriculum:
I.

Cópia de documento oficial, como: carteiras e/ou cédulas de identidade
expedidas pelas secretarias de segurança pública, pelas forças
armadas, pela polícia militar, pelo ministério das relações exteriores;
cédula de identidade para estrangeiros; cédulas de identidade fornecidas
por órgãos ou conselhos de classe que, por força de lei federal valem
como documento de identidade, como por exemplo, as do crm;
certificado de reservista; passaporte; carteira de trabalho e previdência
social, bem como carteira nacional de habilitação (com fotografia na
forma da lei nº 9.503/97); o documento apresentado deverá estar em
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com
clareza. Não serão aceitos documentos ilegíveis ou que não estiverem
em perfeito acordo com as normas deste edital.

II.

Declaração da coordenação do curso de medicina comprovando que o
candidato concluiu o curso de medicina em instituição devidamente
reconhecida pelo MEC, e que completará o curso antes de 1º de março
de 2018; ou cópia do diploma de médico; ou cópia regional de medicina.
os médicos estrangeiros ou brasileiros que fizeram graduação no
exterior deverão ter apresentados cópia do comprovante de revalidação
do diploma de acordo com a legislação vigente até o dia da matrícula,

assim como cópia do comprovante do registro em conselho regional de
medicina do território brasileiro. Não serão aceitos documentos ilegíveis
ou que não estiverem em perfeito acordo com as normas deste edital.
III.

Para programas com pré-requisito em cirurgia geral, além dos
documentos já citados, declaração da coordenação da residência
comprovando que o candidato concluiu a residência médica em cirurgia
geral em instituição devidamente reconhecida pelo MEC ou que
completará o curso antes de 1º de março de 2018;

IV.

Histórico escolar da graduação em medicina (cópia autenticada em
cartório ou original).

V.

Declaração emitida pela SGTES/MS de participação no programa
PROVAB, se for o caso.

VI.

Estágios Extracurriculares práticos ou Cursos de Aperfeiçoamento ou
Pós-graduação, incluindo suporte terapêutico ou propedêutico na área
de Medicina, com os seguintes critérios: Duração Mínima de 1 (um)
semestre letivo ou carga horária mínima de 180h.

VII.

Participação em cursos de imersão ou de extensão na área Médica com
carga-horária mínima de 20 horas

VIII.

Participação como membro de ligas acadêmicas durante a graduação
em Medicina, com certificado emitido pela instituição de ensino superior,
detalhamento de tempo (semestres) e duração mínima de 1 (um)
semestre letivo.

IX.

Monitoria de disciplina pertencente a grade curricular do curso de
graduação em Medicina, com certificado emitido pela instituição de
ensino superior, com detalhamento de tempo (semestres) e duração
mínima de 1 (um) semestre letivo.

X.

Participação em grupos ou linhas de pesquisa regulares da instituição de
ensino devidamente reconhecidos, incluindo bolsas de iniciação
científica, com oS seguintes critérios: (1) Duração mínima de 1 semestre
(2) Comprovação emitida pela instituição de ensino superior ou por
reconhecido orientador/pesquisador de grupo de pesquisa da instituição.

XI.

Publicações completas em revistas médicas nacionais indexadas.

XII.

Publicações completas em revistas médicas internacionais indexadas.

XIII.

Apresentação de trabalho em congressos, simpósios ou seminários
(área Médica) na forma de tema livre ou pôster

XIV.

Participação em congressos, simpósios ou seminários como ouvinte

XV.

Conhecimento de língua inglesa:
A) Fluência oral e escrita, comprovada com testes reconhecidos
(Michigan Cambridge, TOEFL, e similares)
B) Estudos em nível avançado (certificados de conclusão de curso)
C) Estudos em nível intermediário ou básico (certificados de curso)

