
 

 

 

 

 

 
 

EDITAL DO PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO (FELLOWSHIP) EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM DA REDE D’OR SÃO LUIZ  

CENTRO DE IMAGEM COPA D´OR – RIO DE JANEIRO - 2022 

 

INSTITUTO D’OR DE PESQUISA E ENSINO  

 

O Instituto de Radiologia da Rede D’Or São Luiz, representado pelo Instituto D’Or de Pesquisa 
e Ensino (IDOR), torna pública a abertura das inscrições relativas à seleção de candidatos ao 
Programa de Especialização (Fellowship) em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 

 

Neste edital estão contidas informações importantes quanto ao procedimento para 
inscrição, fases do processo seletivo, divulgação dos resultados e matrícula. 

 
A inscrição no Processo Seletivo implica a aceitação dos termos deste EDITAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO 
 
Coordenadores em São Paulo: 
Dr. Antonio Luis Eiras de Araujo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. PROGRAMA  

 

O fellowship participa da rotina do serviço, orientando e interpretando exames, elaborando 
laudos e participando das discussões de casos. A carga horária é de 4 períodos de 6 horas em 
escala definida pela ordem de classificação. 

 

1.1 Recursos Disponíveis: 

Teoria: Reuniões científicas, aulas teóricas e reuniões multidisciplinares;  

Equipamentos:Tomografia Computadorizada 128 canais, Ressonância Magnética 3.0 T (dois 
aparelhos), PET-TC 

 

1.2 Vagas:  

 Serão oferecidas 04 (quatro) vagas anualmente, a saber: 
 

Local  Vagas 

C. I. Copa D’Or – RJ Geral 03 

C. I. Copa D’Or – RJ Medicina Interna 01 

 
1.3 Duração: 
O programa terá duração de um (01) ano, com início em 03 (três) de março de 2022 e término 
em 28 de fevereiro de 2023. O programa tem carga horária semanal de 24 horas, perfazendo 
uma carga horária total de 1152 horas. 
 
1.4 Remuneração: 
O candidato devidamente aprovado e matriculado no programa receberá, a título de   
remuneração, 12 parcelas de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) – valor bruto. 
 

1.5 Pré-requisitos para ingresso 
Graduação no curso de Medicina realizado no Brasil e Residência Médica credenciada pelo 
MEC em RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ou estágio de no mínimo 3 anos em 
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM em instituição reconhecida e aprovada pelo 
Colégio Brasileiro de Radiologia. 
 
1.6 Local do curso: 
O Programa de Especialização será realizado no Centro de Imagem Copa D'Or, na rua Diniz 
Cordeiro, 39, Botafogo – RJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

2.  INSCRIÇÕES 
 

           Período/ Local 

Período Horário / Local Taxa 

 

03/12/2021 a 

30/12/2021 

 
Portal do Instituto D’Or 

de Pesquisa e Ensino 
(IDOR) 

www.idor.org 

 

 
Esse processo 

seletivo é isento da 
cobrança de taxa 

de inscrição 

 
 
2.1. Procedimentos para inscrição: 
2.1.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas 

e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

2.1.2 Realizar a inscrição pelo Portal do IDOR na internet, www.idor.org, onde estarão 
disponibilizados o Edital e o Formulário de Inscrição até às 23h59 min do dia 30 de 
dezembro de 2021 (horário de Brasília).  

2.1.3 Não serão aceitas inscrições condicionais e/ou fora do período e horários 
estabelecidos, quaisquer que sejam as razões alegadas, salvo pelo adiamento ou 
prorrogação oficial do período inicialmente divulgado. 

2.1.4 A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma expressa de 
aceitação de todas as normas constantes no presente Edital, das quais o 
candidato não poderá alegar desconhecimento. 

2.1.5 A inscrição no Processo Seletivo é pessoal e intransferível; 

2.1.6 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do 
Formulário de Solicitação de Inscrição, especialmente quanto ao código do 
Programa pretendido. A inscrição no Processo Seletivo deve ser feita com 
antecedência, evitando-se o possível congestionamento nas linhas de comunicação 
nos últimos dias de inscrição. Os campos deverão ser preenchidos com cautela 
para evitar erros ou dúvidas, o que impossibilitará a realização da prova, a 
correção e, se necessário, o desempate. 

2.1.7 O candidato que fizer qualquer declaração falsa ao se inscrever, ou que não 
puder satisfazer todas as condições enumeradas neste Edital, terá cancelada sua 
inscrição, sendo anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que tenha sido 
aprovado no concurso. 

Não será prorrogado o prazo para a entrega de documentos ou para suprimento de 
lacuna do requerimento da inscrição 

 
3. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 

3.1. O candidato poderá acessar seu status e confirmação de inscrição no Portal do Candidato 

http://www.idor.org/
http://www.idor.org/


 

 

 

 

 

pelo Portal do IDOR na internet (www.idor.org) após preenchimento do Formulário de 
Inscrição. 

3.2. O candidato deverá verificar suas informações, status e confirmação de inscrição no 
Portal do Candidato  devendo solicitar sua imediata correção no período de inscrição (até 
dia 30/12/2021), caso algum dado esteja incorreto, através de contato com a Secretaria 
de Ensino do IDOR, através do email ensinosp@idor.org. A mensagem deve ser enviada 
com o assunto: “FELLOWSHIP RADIOLOGIA EM IMAGEM C.I. COPA D’OR - CORREÇÃO DE 
DADOS”. No corpo da mensagem, deverão estar contidos o nome completo, o número 
do CPF do candidato e a justificativa do pedido de correção dos dados.  

3.3. O candidato ficará responsável pela verificação do dia e horário da prova, assim como 
seus dados de inscrição no site do IDOR. 

3.4. O candidato deverá portar no dia de realização da prova documento de identificação 
oficial com foto LEGÍVEL E EM BOM ESTADO. 

3.5. As informações obtidas por meio de contato telefônico não se revestem de caráter 
oficial, devendo o candidato utilizar-se dos meios indicados no presente Edital para 
certificar-se sobre orientações, datas e horários de realização das provas. 

 
4. PROCESSO SELETIVO 

 
4.1 O Processo Seletivo terá duas fases, conforme segue:  
4.1.1 1aFase: Prova teórica com 30 questões de múltipla escolha.  
4.1.2 2aFase: Análise e Arguição do Currículo. 
4.2 A primeira fase consistirá de Prova Objetiva e será realizada no dia 06/01/2022, quarta-

feira, terá 2 (duas) horas de duração, das 19h00min às 21h00min (horário de Brasília).  
4.3 A segunda fase consistirá de Análise e Arguição do Curriculum Vitae.  
4.4 Eventuais mudanças de data ou horário das provas serão avisadas com antecedência de 

até 72 horas aos candidatos regularmente inscritos.  

 
5. DA PRIMEIRA FASE 

 
5.1   Local da prova: 

  
Auditório do CET-IDOr. 

  Endereço: Rua Pinheiro Guimarães, 22, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ.  
 
5.2 Demais considerações: 

5.2.1. O candidato deverá comparecer ao local destinado à realização das provas 
portando máscara, esta deve estar cobrindo o nariz e a boca e não poderá ser 
retirada por todo o tempo que permanecer nas dependências do local de prova, 
além de caneta esferográfica (tinta azul ou preta) e documento de identidade 
original com foto com o qual se inscreveu. Não serão aceitas fotocópias, nem 
protocolos de documentos sem foto. O candidato deve comparecer ao local da prova 
com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para seu início.  

mailto:ensinosp@idor.org


 

 

 

 

 

5.2.2 Serão considerados documentos de identidade oficiais: carteiras expedidas 
pelos Ministérios Militares e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas 
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos etc); 
passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público e da 
Magistratura, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, 
valham como identidade; carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação 
(somente o modelo novo, com foto). 

5.2.3 Os documentos deverão estar em boas condições de forma a permitirem, com 
clareza, a identificação do candidato. 

5.2.4 O candidato NÃO poderá alegar desconhecimento do local de realização das 
provas, como justificativa para eventual ausência. É de responsabilidade exclusiva do 
candidato a obtenção de informações referentes à realização das provas. O não 
comparecimento ou atraso às provas, qualquer que seja o motivo alegado, 
caracterizará desistência do candidato. 

5.2.5 Só será permitida ao candidato a realização da prova na data, local e horário do 
calendário de realização das provas, não havendo, portanto, segunda chamada para a 
mesma. 

5.2.6 NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA NA SALA DE PROVA APÓS O INÍCIO DA 
DISTRIBUIÇÃO DAS PROVAS, QUE OCORRERÁ ÀS 19:00.  

5.2.7 Os celulares, tablets, Ipod, apple watch ou outros dispositivos eletrônico 
similares deverão ser desligados e ficarão de posse do candidato em envelope 
lacrado, a fim de garantir o bom andamento da prova, sem ruídos ou desvios da 
atenção dos candidatos. Será considerado eliminado do concurso o candidato que se 
recusar a ser identificado, violar o lacre do envelope fornecido ou fizer uso de 
quaisquer dispositivos eletrônicos durante o período da prova. 

5.2.8 Não haverá, qualquer que seja o motivo alegado, prorrogação do tempo 
previsto para a aplicação da prova Objetiva em virtude de afastamento do candidato 
da sala. Será eliminado do concurso aquele que não cumprir o estabelecido. 

5.2.9 Não será permitida, em hipótese alguma, consulta a livros, revistas, textos, 
notas, códigos, folhetos ou assemelhados. Tampouco será permitida a utilização de 
quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como máquinas de calcular, agendas, relógios 
com calculadora, gravador, pager, palm top, iPods, tablets, telefone celular, apple 
watch ou receptores que possibilitem comunicações à distância, sob pena de 
desclassificação do processo seletivo. 

5.2.10 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da 
prova Objetiva deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para 
essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. 

5.2.11 O candidato que necessitar de condições especiais para a realização das provas 
da primeira e segunda fase deverá enviar a Secretaria de Ensino do IDOR-SP, através 



 

 

 

 

 

de e-mail (ensinosp@idor.org), requerimento com exposição de motivos, 
acompanhado de atestado médico digitalizado (com assinatura e número do registro 
profissional) até o dia 30/12/2021 devendo o original ser apresentado no dia da 
prova. A solicitação de condições especiais será atendida, obedecendo-se a critérios 
de viabilidade e de razoabilidade. 

Observação: No dia da prova será realizada triagem antes da entrada no local da 
prova e sendo constatado que o candidato apresente febre este não poderá realizar o 
exame. Febre considera-se a temperatura igual ou maior que 37,5°C. 

 
6. DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO 

 
6.1. Nota Final: A nota final será composta pela nota da prova (peso 2) e análise de 

currículo (peso 1). 
6.2. Serão considerados CLASSIFICADOS para a segunda fase os candidatos que obtiverem 

acertos em mais de 60% das questões da primeira fase do processo seletivo.  
6.3. O resultado final DO PROCESSO SELETIVO será divulgado no dia 12/01/2022, a partir 

das 16h pelo IDOR através do e-mail cadastrado pelo candidato. 

 
7. DA MATRÍCULA 

Tendo recebido o e-mail de convocação, o candidato deverá enviar a documentação em 
e-mail único para matrícula para ensinosp@idor.org com o assunto “MATRÍCULA e 
escrever após o Nome do Candidato”, a partir do das das 09 horas do dia 14/01/2022 
até 16 horas do dia 24/01/2022 (horário de Brasília). 

É RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO VERIFICAR O RECEBIMENTO DO E-MAIL E SE 
MANIFESTAR CASO NÃO O TENHA RECEBIDO. O NÃO ENCAMINHAMENTO DOS 
DOCUMENTOS NO PRAZO SIGNIFICARÁ DESISTÊNCIA DA VAGA OBTIDA NO PROCESSO 
SELETIVO;  

7.1. Além de anexar a documentação, conforme as orientações do e-mail de convocação, o 
candidato deverá fornecer, no corpo do e-mail, os seguintes dados:  

• Nome completo 

• CPF 

• Programa para o qual tenha sido aprovado no Processo Seletivo e deseja efetuar a 
matrícula  

• Telefones de contato  

• e-mail (caso queira acrescentar outro diferente do fornecido na inscrição, caso o tenha 
trocado). 

7.2. O candidato que tenha recebido o e-mail de convocação e não tiver interesse em assumir a 
vaga para a qual tenha sido aprovado no Processo Seletivo deverá informar a desistência 
também via e-mail para: ensinosp@idor.org com o assunto “Desistência de Vaga e em 



 

 

 

 

 

seguida o Nome do Candidato” e o seguinte texto no corpo do e-mail: “Eu, NOME 
COMPLETO DO CANDIDATO, CPF no ......., venho por meio deste desistir definitivamente 
da vaga do Fellowship em Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hosputal Barra D’Or, 
para o qual me candidatei no Processo Seletivo. Estou ciente que esse ato implica na 
disponibilização da vaga para reclassificação e não poderei reivindicá-la em momento 
posterior”.  

7.3. O envio dos documentos indicados a seguir, para o e-mail citado, deverá seguir as 
seguintes orientações: 

• Os documentos devem ser enviados em um único e-mail pelo candidato. Antes do envio, 
certificar-se que  

• todos os documentos foram anexados adequadamente;  

• Serão aceitos documentos enviados apenas para o e-mail: ensinosp@idor.org 

• Documentos recebidos em outro e-mail da Instituição serão invalidados;  

• Todos os documentos deverão ser digitalizados individualmente e salvos no formato 
“PDF”.  

• Os documentos não devem ser enviados em arquivo único, mas separadamente, num 
único e-mail;  

• Os documentos deverão ser nomeados adequadamente, por ex.: “CRM”, “TÍTULO 
ELEITORAL”, “QUITAÇÃO ELEITORAL”, etc;  

• Os documentos deverão ser digitalizados frente e verso;  

• Documentos ilegíveis, cortados ou fora dos padrões acima estabelecidos, invalidarão a 
etapa de matrícula do candidato.  

7.4. NÃO serão aceitas fotografias dos documentos;  
7.5. A falta de quaisquer dos documentos informados a seguir, no prazo estabelecido no 

cronograma, ou ainda seu envio fora dos padrões estabelecidos anteriormente, invalida a 
matrícula do candidato e, consequentemente, poderá acarretar a perda do direito à vaga. 
Neste caso, a mesma será objeto de reclassificação.  

7.6. Documentos a serem enviados para matrícula: 

• 2 retratos 3x4 coloridos (recentes); 

• Carteira do CREMERJ ou Certidão de Inscrição no Conselho  

• Documento Oficial de Identidade, com fotografia; 

• Título de eleitor com comprovante de votação nas duas últimas eleições - no site: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral  

• Diploma de graduação em Medicina expedido por Instituição de Ensino brasileira 
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou Diploma de graduação em Medicina 
expedido por Instituição de Ensino estrangeira, com respectivo comprovante de 
revalidação do mesmo, no Brasil, emitido pelo MEC;  

• Comprovante de conclusão de Residência médica credenciada ou estágio de no mínimo 3 
anos em RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM em instituição reconhecida e 
aprovada pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. 
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• Visto de residência permanente no País emitido pela Polícia Federal para os médicos 
estrangeiros oriundos de países que não sejam membros plenos do MERCOSUL;  

• Carteira de vacinação atualizada com imunizações completas conforme estabelecido na 
NR-32 e a Portaria do Ministério da Saúde no 597, de 08/04/2004: Influenza, Febre 
Amarela Pneumocócica, Dupla (Difteria e Tétano), Hepatite B e Tríplice Viral (Caxumba, 
Rubéola e Sarampo);  

• Certidão de casamento (em caso de alteração de nome);  

7.7. O candidato que não realizar a matrícula será considerado desistente, perdendo 
direito à vaga.  

 
8. DA RECLASSIFICAÇÃO 

 
8.1. Após o período de matrícula, caso haja desistência ou desligamento (que deverá ser 

documentada por email para ensinosp@idor.org, as vagas remanescentes poderão ser 
ocupadas a critério da coordenação do programa, seguindo a ordem de classificação dos 
candidatos. 

 
9. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

ETAPAS DATAS / HORA LOCAL 

Publicação do edital 
03/12/2021 

www.idor.org 

Inscrições on-line 
03/12/2021 a 30/12/2021 

www.idor.org 

Curruculum Vitae e 
comprovantes – upload /e-mail 

 
Até 30/12/2021 

Portal do Candidato ou 
ensinosp@idor.org 

Prova Presencial 1ª fase 
06/01/2022 

19h00min - 21h00min 
Auditório do CET-IDOr. 

Resultado da Final 

 

 
12/01/2021 

A partir das 16h 

e-mail cadastrado pelo 
candidato 

Matrícula 

 

 
14/01/2022 a 24/01/2022 

(9h às 16h) 
 

ensinosp@idor.org 

 

Início do Programa 

 

 
03/03/2022 

 

Centro de Imagem – Copa 
D’OR 
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