Processo Seletivo referente ao Serviço de Estágio na área de
Cirurgia do Quadril, Pelve e Acetábulo
O Hospital Geral de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, abre,
por meio do presente edital, a inscrição para o PROCESSO SELETIVO
REFERENTE AO ESTÁGIO A SER REALIZADO NO PROGRAMA DE
ESTÁGIO E ESPECIALIZAÇÃO NÃO REMUNERADA EM ORTOPEDIA – NA
ÁREA DE CIRURGIA DE QUADRIL, PELVE E ACETÁBULO.
O TREINAMENTO SERÁ REALIZADO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO E
ESPECIALIZACAO NÃO REMUNERADA EM ORTOPEDIA – NA ÁREA DE
CIRURGIA DE QUADRIL, PELVE E ACETÁBULO E OFERECIDO NO
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA e no INSTITUTO DR. JOSE FROTA,
sendo reconhecido e credenciado pela Sociedade Brasileira do quadril (SBQ).
Apresenta os seguintes membros efetivos da SBQ como staffs: Dr. Carlos
Renato de Souza Gondim, Dr. Francisco Robson de Vasconcelos Alves,
Leonardo Rocha Drumond, Dr. Manuel Joaquim Diógenes Teixeira, Dr. Thiago
Aguiar Cavalcanti de Oliveira e Dr. Tiago de Morais Gomes.
NUMERO DE VAGA: ( 01 )
PERÍODO DE INSCRICAO 15 /10 /2020 A 31 /12 /2020
DATA DAS AVALIACOES: 12 / 02 / 2021 ÀS 13 h
LOCAL: AUDITÓRIO do HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, Rua Ávila
Goulart, S/N, Papicu, FORTALEZA-CE
INÍCIO DO ESTÁGIO: 01 de março de 2021.
DURAÇÃO DO ESTÁGIO: 02 (dois) anos.
A vaga referente a este edital, destina-se a médicos brasileiros e/ou
médicos portadores de diploma de faculdade estrangeira, revalidado por
universidade pública brasileira, com inscrição ativa no CREMEC e membro
titular adimplente da SBOT.
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação as quais não
poderá alegar desconhecimento.
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DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições serão por meio eletrônico, devendo o candidato preencher
formulário eletrônico via GOOGLE FORMS a ser publicado no site da SBQ na
página específica h ps://www.sbquadril.org.br/especializacao-2021 juntamente com
foto e cópia do curriculum vitae (preferencialmente lattes) a ser anexado em
campo específico do referido formulário.
Após a confirmação de sua inscrição, o candidato deverá estar presente
a todas as atividades do processo seletivo, a falta a qualquer atividade ou o
não envio da documentação completa conforme solicitado, incorrerá na não

efetivação da inscrição e a impossibilidade de participar deste processo
seletivo.

DAS AVALIAÇÕES:
Serão realizadas para fim de avaliação dos candidatos. Prova escrita de
conhecimentos gerais em Ortopedia e Traumatologia, com foco nos assuntos
do estágio a ser realizado, análise curricular e entrevista.
Cada etapa do processo seletivo terá uma nota e um peso, que irá
compor uma nota final ao candidato:
AVALIAÇÃO

NOTA

PESO

Escrita

100

2

Curricular

100

2

Entrevista

100

1

A PROVA ESCRITA:
Terá 20 questões objetivas e/ou discursivas, cada uma pontuada em 5 pontos,
compondo um total de 100 pontos.
Esta será realizada no dia 12 /02 /2020 às 13h, no AUDITÓRIO do HOSPITAL
GERAL DE FORTALEZA, Rua Ávila Goulart, S/N, Papicu, FORTALEZA-CE
Terá duração de 1h.
Não será permitida a entrada de pessoas após o início da prova.
Não será permitida nenhuma consulta por meio físico ou eletrônico às
respostas durante a prova.
Não serão permitidas trocas de informações entre os candidatos ou entre
candidato e terceiro(s), por nenhum meio durante a prova.
O candidato não levará o caderno da prova, mas poderá anotar seu gabarito.
A AVALIAÇÃO CURRICULAR:
Terá pontuação máxima de 100 pontos e somente serão pontuados os
seguintes itens, seguindo as seguintes pontuações:
Itens Curriculares

Quantidade máxima por
item

Pontos (por item
apresentado)

Doutorado reconhecido
pela CAPES

1

30

Mestrado reconhecido
pela CAPES

1

20

Certificado
de
Proficiência em Língua
Inglesa obtido há, no
máximo, 3 anos.

1

8

Publicação em periódico
internacional indexado
(Qualis A, B ou C)

4

8

Publicação em periódico
nacional indexado
(Qualis A, B ou C)

3

2

Apresentação de Tema
Livre no CBQ ou no
CBOT, nos últimos 3
anos.

2

1

Exposição de Pôster no
CBQ ou no CBOT, nos
últimos 3 anos

1

1

Participação em eventos
chancelados pela SBOT
ou pela SBQ

1

1

Para certificação da pontuação, faz-se necessária a apresentação dos comprovantes
durante a entrevista.

A ENTREVISTA
Será realizada logo após a aplicação da prova escrita.
Terá os seguintes critérios de avaliação:
• Capacidade de comunicação e argumentação;
• Clareza de raciocínio;
• Coerência de pensamentos;
• Apresentação e postura;
• Capacidade de trabalho em grupo.
Os critérios seguirão as pontuações descritas abaixo:
CRITÉRIOS

PONTUAÇÃO POR ITEM

Capacidade de comunicação e
argumentação

20

Clareza de raciocínio

20

Coerência de pensamentos

20

Apresentação e postura

20

Capacidade de trabalho em grupo

20

A nota final será calculada da seguinte forma:
(PEx2) + (ACx2) + (Ex1) = Nota Final
5

Sendo: PE – prova escrita, AC – avaliação curricular, E – entrevista.
DA CLASSIFICAÇÃO
Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final. Na
hipótese de igualdade de nota final, terá preferência o candidato que tiver,
nesta ordem de critério para desempate:
• Maior nota na entrevista;
• Maior pontuação na análise de Curriculum Vitae;
• Maior idade, com privilégio para o mais velho.
DA MATRÍCULA:
Após ter sido classificado e convocado para realizar a matrícula, o candidato
terá 3 (três) dias úteis para a sua efetivação. Deverá se dirigir à secretaria do
SEAP - HGF, portando os seguintes documentos:
1. Ter sido aprovado e classificado pelo presente processo seletivo, e estar
dentro do número de vagas ofertadas;
2. Certificado de Membro Titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia (SBOT), comprovando estar quite com suas obrigações
perante a entidade;
3. Ter Diploma de Médico emitido por instituição devidamente autorizada e
reconhecida pelo MEC. Se o Diploma tiver sido emitido por uma
Universidade Estrangeira, o candidato deverá apresentá-lo devidamente
registrado (revalidado) por uma Universidade Brasileira;
4. Ter matrícula ativa no CREMEC até o ato de sua matrícula;
5. Ter certidão de nada consta negativa, referente a processos éticos
emitido pelo CREMEC.

