
1 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM – APROVADO PELO COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA (CBR) 

 

 

 

MANUAL DO CANDIDATO 

EDITAL PROCESSO SELETIVO 2020 

 

 



2 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA                       
HOSPITAL REGINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
Curso de Aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem - 

Credenciado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia  

 

1. INTRODUÇÃO 
 
 A Comissão de Ensino do Curso de Aperfeiçoamento em Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem do Hospital Regina (Avenida Dr.  Maurício Cardoso, 711, 
Bairro Hamburgo Velho – Novo Hamburgo/RS) torna público que estarão abertas as 
inscrições para seleção de médicos candidatos para o ano de 2020, no programa 
abaixo, com as respectivas vagas: 
 

Programa Vagas Duração 

Aperfeiçoamento em Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem 

02 (duas) 03(Três) anos 

 
 
2. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 
Para a efetivação da inscrição o candidato deve ser formado em Medicina no 

Brasil, ou caso formado no exterior, ter o Título de Médico no Exterior revalidado 
pelas autoridades nacionais competentes. 
 
3. PROCESSO SELETIVO 
 
 A seleção compreenderá em duas etapas: a primeira de caráter eliminatório e 
classificatório, por meio de prova escrita objetiva, sob a coordenação técnico-
administrativa da AMRIGS e a segunda, de caráter classificatório, por meio de análise 
curricular e entrevista, sob a coordenação da equipe de profissionais especializados 
do Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Regina.  

 

3.1. DA REALIZAÇÃO DA PRIMAIRA ETAPA 
 
 Para a realização da primeira etapa será utilizado o Exame AMRIGS como 
prova objetiva, a ser aplicada no dia 22 de novembro de 2020 (domingo), devendo o 
candidato obedecer às normas regulamentares contidas no Edital específico publicado 
na página eletrônica da AMRIGS www.amrigs.org.br, www.acm.org.br e 
www.amms.com.br, dentre elas: 
  

http://www.amrigs.org.br/
http://www.acm.org.br/
http://www.amms.com.br/
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3.1.1. As inscrições serão recebidas diretamente e exclusivamente no 
endereço eletrônico da AMRIGS www.amrigs.org.br, www.acm.org.br e 
www.amms.com.br, no período de 14 de Setembro de 2020 e 14 de 
Outubro de 2020 

 
3.1.2. O candidato deverá preencher o requerimento de inscrição eletrônica, 

selecionando a cidade em que pretende prestar a prova, o objetivo do 
Exame e o(s) Programas de seu interesse. A seguir, deverá imprimir o 
boleto para pagamento da taxa de inscrição de R$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais). O valor do boleto será igual ao somatório da taxa do 
exame AMRIGS 2020 com as taxas dos Programas pelos quais o 
candidato optou; 

 
3.1.3. Local de aplicação da prova: Consultar edital da AMRIGS 

www.amrigs.org.br, www.acm.org.br e www.amms.com.br ; 
 
3.1.4. O gabarito preliminar será divulgado pela AMRIGS no dia 23 de 

novembro de 2020 (segunda-feira); 
 
3.1.5. A nota obtida pelo candidato na prova objetiva equivalerá a 50% 

(cinquenta por cento) do resultado final. 
 

3.2. DA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA 
 
3.2.1. Participarão desta etapa os candidatos que prestaram Exame AMRIGS, 

obtendo nota igual ou superior a 50 (cinquenta), classificados até a 50ª 
(quinquagésima) posição. 

 
3.2.2. O candidato classificado para a 2ª Etapa do Processo Seletivo deverá 

entregar a documentação abaixo indicada, pessoalmente, no período 
previsto no cronograma de execução e agendar a realização da 2ª 
Etapa. Os documentos deverão ser entregues na secretaria da Direção 
do Hospital Regina, endereço Avenida Dr. Maurício Cardoso, 711, 
Bairro Hamburgo Velho, cidade Novo Hamburgo/RS. 

 
3.2.3. Os candidatos deverão apresentar fotocópias dos seguintes 

documentos: 
 

a. Documento de Identidade com foto; 
b. Curriculum atualizado, acompanhado dos documentos comprobatórios 

das informações constantes no currículo; 
c. Histórico de notas obtidas durante o Curso de Graduação em Medicina; 
d. Boletim de Desempenho no Exame AMRIGS. 

 
3.2.4. As entrevistas serão realizadas por Banca Examinadora, composta de 2 

(dois) a 4 (quatro) professores/preceptores do Curso de 
Aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital 
Regina; 

 
3.2.4.1. A ordem dos agendamentos das entrevistas ficará a critério da 

Coordenação do Curso de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
do Hospital Regina; 

 
3.2.4.2. A entrevista será realizada tendo como objetivos principais as 

seguintes avaliações: motivação do candidato na busca de 

http://www.amrigs.org.br/
http://www.acm.org.br/
http://www.amms.com.br/
http://www.amrigs.org.br/
http://www.acm.org.br/
http://www.amms.com.br/
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formação à qual está se candidatando; clareza do candidato 
quanto aos objetivos desta formação; trajetória acadêmica do 
candidato; identificação com a área de ênfase à qual se candidata. 

 
3.2.4.3. A nota final do candidato será a soma da pontuação dos 

resultados das avaliações, de acordo com os pesos especificados 
no quadro a seguir: 

 
 

PESOS DOS INSTRUMENTOS DO PROCESSO SELETIVO 

Instrumentos de Avaliação Peso 

1ª Etapa:   

Exame AMRIGS 50,00 

2ª Etapa:  

Análise de Curriculo 25,00 

Entrevista Individual 25,00 

Total: 100,00 

 
 

3.2.4.4. A ausência ou não realização de quaisquer uma das duas etapas 
(Prova Teórico-Objetiva ou Análise Curricular e Entrevista) 
ocasionará a eliminação do candidato; 
 

3.2.4.5. A Segunda etapa do concurso possui caráter classificatório e 
eliminatório; 

 
3.2.4.6. A nota obtida pelo candidato na Segunda Etapa equivalerá 50% 

(cinqüenta por cento) do resultado final. 
 
  
4. DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO 
  

4.1. No caso de empate no resultado final, serão utilizados como critério de 
desempate, nesta ordem: 

 
a. A maior nota da prova teórica objetiva (TO); 
b. A maior nota da análise do currículo; 
c. O maior tempo de formação. 

 
4.2. O resultado final no Processo Seletivo será publicado, conforme 

cronograma, no endereço eletrônico: www.hospitalregina.com.br 
 

 
  
5. DOS RECURSOS 
 

5.1. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO DO GABARITO 
PRELIMINAR (PRIMEIRA ETAPA)     

 
5.1.1. Do gabarito preliminar da prova escrita objetiva cabe recurso de revisão, 

nos dias 24/11/2020 e 25/11/2020, período de recurso.  Os recursos 
deverão ser dirigidos por Formulário Eletrônico que será disponibilizado 

http://www.hospitalregina.com.br/
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no site www.amrigs.org.br, obedecendo os regramentos contidos no 
edital Exame AMRIGS 2020. 
 

5.2. MEDIANTE O RESULTADO DOS RECUSRSOS E PEDIDO DE 
REVISÃO O CANDIDATO PASSA PARA A SEGUNDA ETAPA 

 
5.2.1. Do resultado da análise curricular e entrevista cabe recurso de revisão, 

no dia 11/02/2021. Os recursos deverão ser dirigidos por formulário 
eletrônico que será disponibilizado no site www.hospitalregina.com.br, 
obedecendo os seguintes regramentos: 

 
a. Somente serão aceitos e respondidos os recursos referentes aos 

resultados da segunda etapa. 
b. Os recursos deverão ser dirigidos por documento de requerimento de 

recurso impresso, conforme modelo disponibilizado no endereço 
www.hospitalregina.com.br. 

c. O candidato deverá entregar um requerimento para cada recurso 
apresentado. 

d. Os recursos deverão ser fundamentados, com exposição circunstanciada a 
respeito da inconformidade exposta pelo candidato. 

e. Não serão aceitos recursos fora do prazo. 
f. Não serão aceitos recursos por correio, fax e e-mail. 
g. A Banca Examinadora do Curso de Aperfeiçoamento em Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem do Hospital Regina constitui última instancia para 
recurso, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

h. Todos os recursos serão analisados e as justificativas da 
manutenção/alteração do resultado da segunda etapa serão enviados, 
individualmente, para o e-mail de cada candidato o qual deverá acusar o 
recebimento da resposta ao recurso, no dia 13/02/2021. 

 
 

 
6. MATRÍCULA 
 

6.1. Os candidatos classificados para as vagas do Curso de Aperfeiçoamento 
em Radiologia e Diagnóstico por Imagem deverão comparecer na 
secretaria da Direção do Hospital Regina, endereço Avenida Dr. Maurício 
Cardoso, 711, Bairro Hamburgo Velho, cidade Novo Hamburgo/RS, nos 
dias previstos no cronograma, das 08h às 12h e das 14h às 17h, munidos 
da documentação necessária para efetuar a matrícula. 

 
6.2. É admitida a matrícula mediante procuração com poderes específicos 

para tal fim, acompanhada de documento que comprove a identidade de 
seu portador. 

 
 

6.3. Na ocasião da matrícula, os candidatos selecionados deverão apresentar: 
 

a) Duas fotocópias simples: 
 

▪ RG 
▪ CPF 
▪ CRM 
▪ Comprovante de residência 

http://www.amrigs.org.br/
http://www.hospitalregina.com.br/
http://www.hospitalregina.com.br/
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▪ Título de Eleitor 
▪ Certificado de regularidade com o Serviço Militar Obrigatório 
▪ Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento 
▪ Carteira de Vacinação atualizada 
▪ Certidão de regularidade (emitida pelo Conselho Regional de 

Medicina do RS) 
▪ Apólice de Seguro de Vida 
▪ Curriculum Assinado 

 
b) Duas fotocópias autenticadas: 

▪ Diploma de conclusão no Curso de Graduação em Medicina. 
 

c) Atestado Médico 
d) 2 fotos 3X4 

 
 
7. SEGUNDA CHAMADA 
 

7.1. A admissão dos candidatos será feita de acordo com a ordem de 
classificação dos candidatos na seleção, até o número de vagas de cada 
turma; 

  
7.2. Quando um ou mais candidatos classificados para as vagas deixarem de 

realizar a matrícula na primeira chamada (por desistência, não 
comparecimento ou documentação incompleta), serão chamados os 
candidatos suplentes pela ordem de sua classificação. 

 
 
8. INÍCIO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 
 

Os médicos matriculados deverão apresentar-se à Coordenação do Curso de 
Aperfeiçoamento no dia, local e horário que serão divulgados na ocasião da matrícula. 

 
 

9.     INVESTIMENTO 
 
As mensalidades do Curso de Aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico 

por Imagem para o ano de 2021 correspondem ao valor mensal de R$ 1.000,00 (Hum 
mil reais), a serem pagos mediante boleto bancário com vencimento no dia 10 (dez) de 
cada mês. 
 
 

10.   OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 

10.1.    Em caso de dúvidas sobre o processo de seleção (1ª Etapa), entrar em     
           contato com a AMRIGS através do telefone (51) 3014.2016. 

 
10.2.      Para demais informações sobre o Curso de Aperfeiçoamento e/ou 2ª      
etapa do processo seletivo, entrar em contato com o Hospital Regina através do 
telefone (51) 3553 8890. 

 
 

Dr. Armando de Abreu 
Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento em Radiologia e  

Diagnóstico por Imagem do Hospital Regina 
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11. CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO 

 

Primeira Etapa: Teórica Objetiva (EXAME AMRIGS) 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do edital da seleção Pública 09/09/2020 

Período de Inscrição pela internet, através do site 
www.amrigs.org.br, www.acm.org.br, www.amms.com.br 

14/09/2020 a 14/10/2020  

Período para cadastramento do currículo 14/09/2020 a 21/10/2020 

Período para postar o Laudo Médico dos candidatos que 
necessitam de condições especiais para o dia da prova 
(formulário eletrônico) 

14/09/2020 a 21/10/2020 

Período para solicitação da isenção 16/09/2020 a 17/09/2020 

Resultado preliminar das solicitações de isenções 28/09/2020 

Recurso dos pedidos de solicitações de isenções 29/09/2020 a 30/09/2020 

Resultado definitivo das solicitações de isenções 07/10/2020 

Divulgação da listagem preliminar de inscritos 27/10/2020 

Período de Recursos e ajustes para a lista preliminar de 
inscritos 

28/10/2020 a 29/10/2020 

Divulgação da listagem definitiva de inscritos 04/11/2020 

Divulgação da densidade de inscritos por instituições e 
especialidades 

04/11/2020 

Divulga Edital com data, locais e horários do Exame 11/11/2020 

Aplicação Exame AMRIGS 2020 22/11/2020 

Divulgação do gabarito Preliminar 23/11/2020 

Disponibilização da prova teórica – objetiva no site 23/11/2020 

Recebimentos de Recursos Administrativos do Gabarito 
Preliminar 

24/11/2020 e 25/11/2020 

Divulgação do Gabarito Oficial e Respostas dos recursos 
administrativos no site 

02/12/2020 

Divulgação de notas preliminares 03/12/2020 

Divulgação das grades de respostas (mediante CPF e 
SENHA) 

03/12/2020 

Período de recursos contra notas preliminares 04/12/2020 e 05/12/2020 

Divulgação de notas definitivas 08/12/2020 

Último dia para atualização do currículo 08/12/2020 

Divulgação dos aprovados por instituição - site 10/12/2020 

 
 
 
 
 
 

http://www.amrigs.org.br/
http://www.acm.org.br/
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Segunda Etapa - Análise Curricular e Entrevista 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Período para entrega da documentação correspondente 23/01/2021 

Realização das entrevistas 04 e 05/02/2021 

Divulgação dos resultados da 2ª etapa 09/02/2021 

Período de interposição de recursos referente ao resultado 
da 2ª etapa 

11/02/2021 

Respostas aos recursos referentes ao resultado da 2ª 
etapa 

13/02/2021 

Divulgação da classificação final 16/02/2021 

Matrícula 17/02/2021 

2ª Chamada para Vagas não preenchidas 23/02/2021 

Matrícula da 2ª Chamada  24/02/2021 

Início das Atividades  02/03/2021 

 
 
Obs.: Todas as publicações referentes à primeira etapa serão realizadas até às 
18 horas, na data estipulada neste cronograma, no site: www.amrigs.org.br. As 
publicações referentes a segunda etapa serão realizadas, conforme cronograma 
no site www.hospitalregina.com.br. 

http://www.amrigs.org.br/

