
O - Centro Infantil de Terapia Intensiva, como Centro
Formador credenciado pela AMIB, divulga a abertura das inscrições
para o Concurso de seleção para Especialização Médica em
Terapia Intensiva Pediátrica, para o ano de 2018.

1.1. As inscrições deverão ser realizadas nos dias
(dias úteis), no horário das 08:00 às 17:00 hs, no

Neovida, à Av. Lions Club, nº 162, Vila Santa Cecília, Volta
Redonda/RJ e através do formulário: https://goo.gl/d6SR92.

1.2. A inscrição poderá ser feita por Instrumento público ou
particular de Procuração, com firma reconhecida por
autenticidade, acompanhada de cópia da carteira de
identidade do procurador quando for necessário.

1.3. Não serão aceitas inscrições fora do período ou horário
estabelecidos, quaisquer que sejam as alegações.

1.4. O valor da Taxa de Inscrição será de
e deverá ser depositada no Banco Santander (código

033); Ag: 3536, Conta Corrente Nº: 13004025-0;
1.5. Ataxa de inscrição não será devolvida sob nenhuma hipótese.
1.6. Na inscrição o candidato deverá entregar os seguintes

documentos:
A) Uma foto 3x4 (recente);

C) Certificado de conclusão da Residência Médica ou
declaração que concluirá até Março/2018 ;

D) Comprovante de depósito da Taxa de Inscrição;
E)Ficha de Inscrição devidamente preenchida com os

documentos anexados.

3.1. O concurso constará de duas etapas como a seguir:

ntrevista com o candidato e análise de
currículo comprovado.

4.1. A Prova Objetiva será realizada no dia
de 09hs às 13 hs, com duração de 4hs, no Centro de Estudos
do Hospital VITA, à Av. Lions Club, nº 162, Vila Santa Cecília -
Volta Redonda.

4.2. A Entrevista será realizada no dia às
14:00 hs, no NEOVIDAem Volta Redonda.

4.3. Será eliminado do Concurso o candidato que:
A) Faltar a qualquer uma das provas;
B) Não alcançar 50% dos acertos na 1ª etapa;
C)Não apresentar documentação exigida na ocasião da

matrícula.

NEOVIDA

11/12/2017 à
29/12/ 2017

R$ 500,00 (quinhentos
reais),

09 de Janeiro de 2018,

09 de Janeiro de 2018

.

2. PRÉ-REQUISITOS, VAGAS E DURAÇÃO DO CURSO
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.

.

.

.

.

1. INSCRIÇÕES E DOCUMENTOS

ETAPAS DAS PROVAS

. DATA DAS PROVAS, ENTREVISTA, DAS ELIMINAÇÕES

.

B) Cópia da Carteira do CREMERJ;

3.

A) A 1ª Etapa será através de Prova Objetiva que terá 45
(quarenta e cinco) questões objetivas e 05 (cinco) questões
discursivas sobre Pediatria Geral.

B) A 2ª Etapa será a E
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PRÉ-REQUISITO VAGAS DURAÇÃO

2 ANOS DE
RESIDÊNCIA

EM PEDIATRIA
02 2 ANOS

6. PERÍODO DA MATRÍCULA E DOCUMENTAÇÃO

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
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9. INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
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.

.

.

.

.
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6.1. A matrícula deverá ser realizada no NEOVIDA, à Av. Lions Club,
nº 160, Vila Santa Cecília, Volta Redonda/RJ, no período de

6.2. Deverão ser apresentados no ato da matrícula os seguintes
documentos:

A) Cópia do diploma de graduação em Medicina;
B) Comprovante de residência atualizado;
C) Declaração de Nada Consta do CREMERJ.

05/02/2018 a 08/02/2018.

.

.

. DOS RESULTADOS E RECURSOS

7.1.

7.3. Não haverá segunda chamada em qualquer das etapas e nem
a possibilidade de que seja realizada em outro local e horário
que não seja o previamente estabelecido.

7.4. Não serão fornecidas declarações de aprovação na 1ª etapa
do Concurso.

7.5. Não haverá revisão de provas.
7.6. A decisão final da Banca Examinadora será irrecorrível.

O Curso de Especial ização terá seu iníc io em
.

NEOVIDA- Centro Infantil de Terapia Intensiva

Av. Lions Club, nº 162, Térreo, Vila Santa Cecília,Volta Redonda - RJ

Tel: (24) 3337-8332 - e-mail:

Os gabaritos serão divulgados no dia
e o resultado final será divulgado no dia

.
7.2. Para as provas de múltipla escolha poderão ser

apresentados recursos na primeira etapa, desde que,
devidamente fundamentados no dia
no período de 08:00 às 16:00hs, na unidade do
Neovida em Volta Redonda.

8.1. O candidato deverá chegar com 30 minutos de antecedência.
8.2. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no

preenchimento da ficha de inscrição ou por prestação de
declaração falsa.

8.3. Em caso de empate na 1ª etapa serão chamados todos os que
estiverem empatados na última classificação.

8.4. O número de candidatos chamados para a 2ª etapa será o
equivalente ao dobro do número de vagas oferecidas para cada
especialidade.

8.5. O desempate entre os candidatos com a mesma classificação
final obedecerá aos seguintes critérios:

8.5.1. Maior número de pontos sucessivamente nas duas
etapas do concurso.

8.5.2. Maior número de pontos na 1ª etapa.

8.6. Serão convocados tantos aprovados quantos forem
necessários para o preenchimento das vagas remanescentes
até 60 (sessenta) dias após o início do Curso.

8.7.

10 de Janeiro de
2018 12 de Janeiro
de 2018

11 de Janeiro de 2018,

01 de Março de 2018

.

neovida@neovida.com.br

Dr. Ivo Xavier Pinto
Coordenador do Centro de Formação


