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A realização do Processo Seletivo de Transferência Externa para o Curso Superior de 

Tecnologia em Radiologia da Faculdade IDOR de Ciências Médicas para o primeiro 

semestre letivo de 2022 está a cargo da Comissão Científica de Processo Seletivo da 

Divisão de Ensino do IDOR. Cabe a esta comissão a responsabilidade pelo 

planejamento, coordenação e operacionalização de todos os procedimentos científicos 

e técnicos deste Processo Seletivo. A comissão está instalada na Faculdade IDOR de 

Ciências Médicas, localizada na Rua Diniz Cordeiro nº 30, Botafogo, Rio de Janeiro, 

CEP 22281-100, telefone (21) 2323-7636 e correio eletrônico vestibular@idor.org. 

O Processo Seletivo de Transferência Externa conta com a operação dos seguintes 

setores do IDOR: secretaria acadêmica, setor de Tecnologia em Informação e Marketing 

Institucional. 

Este Edital foi submetido e aprovado pela Divisão de Ensino da Faculdade IDOR de 

Ciências Médicas em 14 de fevereiro de 2022. 
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INTRODUÇÃO 

A Rede D’Or São Luiz (RDSL) tem sua história ligada ao diagnóstico por imagem. O 

Grupo Labs, que deu origem à Rede, surgiu em 1977, oferecendo serviços de 

ultrassonografia e ecocardiografia bidimensional, com médicos dedicados 

exclusivamente aos exames. Com esta longa experiência na área e com o enorme 

parque tecnológico em imagem desenvolvido, decidiu-se pela oferta do Curso Superior 

de Tecnologia em Radiologia como o primeiro curso de graduação da Faculdade IDOR 

de Ciências Médicas, unindo experiência e inovação A graduação tecnológica é um 

modelo de ensino superior com menor duração, quando comparada aos cursos 

tradicionais. 

Os cursos superiores de tecnologia ou graduações tecnológicas são cursos de 

graduação plena como quaisquer outros cursos de licenciatura ou bacharelado. Seus 

diplomas têm validade nacional permitindo ao graduado ocupar cargos que exijam esse 

grau de escolaridade, fazer pós-graduações e disputar vagas em concursos públicos. 

 

NOSSOS DIFERENCIAIS 
 

 O IDOR faz parte da RDSL, a maior rede privada de hospitais do Brasil. Nossos alunos 

terão garantido o seu estágio curricular obrigatório; 

 Nossos hospitais contam com infraestrutura completa, equipamentos modernos e 

equipes qualificadas, o que possibilitará aos alunos uma formação diferenciada; 

 Nosso corpo docente é formado por reconhecidos especialistas da área, atuantes nas 

unidades do grupo; 

 Além disso, há possibilidade futura de aproveitamento dos graduados como funcionários 

da RDSL; 

 Possibilidade de aproveitamento de competências práticas adquiridas em atividade 

profissional e disciplinas já cursadas em outros cursos. 

 

PROCESSO SELETIVO DE TRANFERÊNCIA EXTERNA 
 
A Faculdade IDOR de Ciências Médicas (Faculdade IDOR) torna pública a abertura das 

inscrições do Processo Seletivo de Transferência Externa para o preenchimento de 

vagas no segundo semestre  do ano letivo de 2022 do Curso Superior de Tecnologia 

em Radiologia, aberto pela Faculdade IDOR com base na resolução CNE/CP nº3 de 

18 de dezembro de 2002, no parecer CNE/CES 436/2001 e no Catálogo Nacional de 

Cursos Superiores de Tecnologia (2016).  

 

1.  DO CURSO 

• Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, autorizado pela Portaria n°146, de 

05 de março de 2018, do Ministério da Educação, D.O.U., Publicado em 06 de 

março de 2018 | Edição: 44 | Seção: 1 | Página: 5-20. 

 

 

2.  DA DURAÇÃO DO CURSO 

• O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia terá a duração mínima de 3 (três) 

anos (6 semestres) e máxima de 4 1/2 (quatro e meio) anos (9 semestres). 
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3.  DAS VAGAS OFERTADAS 

• As vagas oferecidas para o segundo semestre do ano letivo de 2022 estão  

            distribuídas conforme tabela abaixo: 

 

CURSO 

VAGAS PROCESSO 
SELETIVO 

TRANSFERÊNCIA 
EXTERNA 

TURNO TURMAS 

Superior de Tecnologia 
em Radiologia  

0 (não há vagas) Noturno 
2º período 

letivo/2022.2  
 

Superior de Tecnologia 
em Radiologia  

09 Noturno 
3º período 

letivo/2022.2 
 

Superior de Tecnologia 
em Radiologia 

03 Noturno 
4º período 

letivo/2022.2 
 

 
 

 
4.  DO PROCESSO SELETIVO 

 

 O processo seletivo anunciado neste Edital, será realizado de forma online, 

e terá validade para a admissão no segundo semestre do ano letivo de 

2022, no curso de graduação ofertado pela Faculdade IDOR dentro do limite 

de vagas autorizadas, fixado no item 3 deste edital. 

 
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1. Para participar do processo seletivo agendado deste edital, os interessados 

deverão realizar sua inscrição pela internet, no site: www.idor.org, 

 

5.2. Período de inscrição: 14 de fevereiro de 2022 a 03 de junho de 2022 às 20h, 

conforme cronograma (ANEXO I); 

5.3.  Valor: R$ 50,00 (cinquenta reais); 

5.4.  O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO PODERÁ 

SER FEITO ATRAVÉS DE: 

 boleto bancário em qualquer agência bancária OU 

 cartão de crédito ou débito no site 

 

5.5. ATENÇÃO: O pagamento da taxa de inscrição efetuado fora do prazo definido por 

este instrumento não terá validade e o candidato não será considerado, efetivamente, 

inscrito. O simples preenchimento do formulário não garante a realização da prova; 

 

http://www.idor.org,/
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5.6. O pagamento da taxa de inscrição só deve ser efetuado se, efetivamente, o 

candidato desejar concorrer a uma vaga. NÃO HAVERÁ, SOB HIPÓTESE ALGUMA, 

A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO; 

5.7.  Caso o pagamento tenha sido efetuado através de boleto bancário, o comprovante 

de inscrição estará disponível em até 24 horas, após a sua efetivação, para ser 

consultado no site www.idor.org.  

5.8.  A análise dos documentos e a entrevista somente serão realizadas após o 

pagamento da taxa de inscrição;  

5.9. Para efetivação da inscrição, é necessário o envio através do endereço de e-

mail vestibular@idor.org o comprovante do esquema vacinal completo (primeira 

e segunda dose ou dose única) para COVID-19 até o prazo descrito no cronograma 

(ANEXO I) 

 

5.9.1 Caso o candidato possua alguma condição médica que o tenha 

impedido de tomar a vacina, deverá enviar um atestado médico que 

comprove a condição, até às 23h59min do dia 02/06/2022, citando 

expressamente o impedimento de tomar a vacina da Covid. 

 

5.9.2 O candidato que não enviar o comprovante de vacinação, com 

esquema vacinal completo (primeira e segunda dose ou dose única) para 

COVID-19, ou o documento previsto no item 5.9.1, no prazo estabelecido 

no calendário (ANEXO I), terá invalidada sua inscrição para o Processo 

Seletivo Vestibular 2022.2. 

 

 

5.10. Ao emitir o formulário de inscrição, o candidato declara que aceita as condições e 

normas estabelecidas para o processo seletivo constantes neste Edital.  

 

5.11. Efetivar a inscrição significa que o candidato aceita, de forma irrestrita, as normas 

previstas por este Edital.  

6. DO PROCESSO SELETIVO - CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 
 

6.1. O Processo Seletivo de Transferência Externa é composto por 2 (duas) etapas:  

 1ª etapa: Envio das documentações discriminadas abaixo para o e-mail 
vestibular@idor.org, no PRAZO MÁXIMO de 03 de junho de 2022 às 23 horas. 
O candidato deverá comprovar vínculo de registro com a Instituição de Ensino 
Superior (IES) de origem, ou seja, ter sua matrícula ativa, dentro dos prazos 
regimentais, constando o reconhecimento ou autorização de funcionamento do 
curso pelo MEC. Documentações a serem enviadas:  

- Histórico Escolar completo do curso de origem, contendo carga horária de cada 
unidade curricular (disciplina) cursada, inclusive estágio ou outras atividades, com as 
respectivas frequências e notas obtidas (no mesmo deve constar a forma de ingresso, 
nota e classificação);  
- Programas das disciplinas cursadas, fornecidas pela Instituição de origem, com 
autenticação da instituição para validação do Aproveitamento de Estudos;  

http://www.idor.org/
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- Documento de identidade com foto e CPF;  

 2ª etapa: Entrevista online (ZOOM). A Comissão Científica do Processo seletivo 
convocará para a entrevista, através de e-mail, os candidatos que estiverem 
aptos após a análise das documentações enviadas.  

 

ATENÇÃO: O dia e o horário da entrevista serão marcados à medida que a 

documentação completa enviada for analisada e aprovada pela Comissão Científica do 

Processo Seletivo. IMPORTANTE PROVIDENCIAR O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

LOGO APÓS A CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO. 

 

7. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

7.1. Após as 2 (duas) etapas do Processo Seletivo os candidatos, aprovados e 

classificados dentro do número de vagas previstas neste Edital, serão convocados, para 

realização da matrícula; 

 
7.2. A listagem final com o nome dos candidatos aprovados e classificados estará 

disponível no site (www.idor.org) a partir das 10h do dia 15 de junho de 2022 (ANEXO 

I);  

7.3. Não estão previstos recursos para este Processo Seletivo. 

8. DA MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO 
 
8.1. A secretaria acadêmica da Faculdade IDOR é o órgão responsável pelos serviços 
de controle e registro acadêmico. Ela é a responsável pela manutenção de gestão 
educacional da Faculdade IDOR e tem, por finalidade, centralizar e controlar a 
administração da vida acadêmica, efetuando a admissão, matrícula, controle, registro e 
certificação de todos os atos e fatos acadêmicos, do corpo docente e discente, 
decorrentes dos cursos de graduação e pós-graduação, no seu âmbito de atuação; 
 
8.2.  A matrícula é um ato formal de ingresso no curso e de vinculação com a Faculdade 

IDOR, e será realizada, de forma presencial, na secretaria acadêmica (ANEXO II), a 
medida que os candidatos forem  aprovados e classificados nas duas etapas do 
Processo seletivo, de 15 de junho de 2002 à 23 de junho de 2022 das 09h00 às 17h00; 
 
8.3. Descontos: 

 50% do valor da mensalidade será concedido aos candidatos colaboradores 
da RDSL e a seus filhos, aprovados no Processo Seletivo e classificados 
dentro do número de vagas oferecidas. A comprovação deverá ser feita no ato 
da matrícula através da apresentação do último contracheque (CLT) ou de 
declaração da empresa prestadora de serviços a RDSL (P.J e terceirizados). A 
comprovação de filiação deverá ser feita através de documento original com foto 
ou certidão de nascimento mais a documentação exigida para o colaborador; 

 20% do valor da mensalidade será concedido aos candidatos NÃO 
colaboradores da RDSL, aprovados no Processo Seletivo e classificados 
dentro do número de vagas oferecidas. 

 
8.4. O formulário e requerimento de matrícula do aluno ingressante são dirigidos ao 
Diretor, instruído com os seguintes documentos (original e cópia):  

 Prova de conclusão do curso de ensino médio ou equivalente;  

 Prova de estar em dia com as obrigações eleitorais;  

 Prova de estar em dia com suas obrigações com o serviço militar;  

 Cédula de identidade;  

 CPF;  

about:blank
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 Comprovante de residência;  

 Prova de pagamento da parcela correspondente da semestralidade;  

 Duas fotografias 3X4 recentes;  

 Certidão de nascimento ou casamento;  

 Para os colaboradores da RDSL e dos hospitais conveniados da RDSL - último 
contracheque para os que possuem vínculo CLT ou a declaração da empresa 
prestadora de serviços a RDSL para pessoa jurídica e terceirizados;  

 Para os filhos (as) de colaboradores da RDSL e dos hospitais conveniados da 
RDSL - certidão de nascimento OU documento com foto que comprove a filiação.  
 

 
8.5. O candidato classificado que não se matricular dentro do prazo estabelecido com 
todos os documentos exigidos perde o direito à matrícula; 
 
8.6. O início do período letivo (2022.2) está previsto para o dia 01 de agosto de 2022. 
 
 
 
9. DOS CRITÉRIOS PARA ELIMINAÇÃO DE DISCIPLINAS CURSADAS EM 
OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO  

 
9.1. Será reconhecida a equivalência entre disciplinas quando a abrangência dos 
conteúdos programáticos e, cumulativamente, a carga horária da disciplina cursada 
corresponderem a, pelo menos, 80% (oitenta por cento) do respectivo plano de ensino 
exigido pela Faculdade IDOR, salvo entendimento do colegiado de curso de que o 
pleiteante deva submeter-se a exame de proficiência;  
 
9.2. Quando a abrangência e a carga horária da disciplina forem inferiores a 80% 

(oitenta por cento), mas iguais ou superiores a 60% (sessenta por cento), o aluno poderá 

ser submetido a exame de proficiência ou cumprir integralmente a disciplina, a critério 

do colegiado de curso;  

 

9.3. Sendo a abrangência ou a carga horária inferiores a 60% (sessenta por cento), não 

haverá dispensa da disciplina.  

 

10.  DA DISPONIBILIDADE DE DISCIPLINAS A SEREM CURSADAS  

 

10.1 O presente processo seletivo tem validade somente para o 2º (primeiro) 
semestre do ano letivo de 2022;  
 
10.2. Listas das disciplinas oferecidas por período:  
 
 
Segundo Período: 
1) Anatomia Humana II 
2) Fisiologia 
3) Introdução a Informática 
4) Física das Radiações 
5) Formação da Imagem Radiológica 
 
Terceiro período:  
1) Anatomia Radiológica  
2) Incidências Radiológicas I (Esqueleto Axial, órgãos e mama)  
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3) Legislação e Ética em Radiologia Médica  
4) Imagens Digitais   

 
Quarto período:  
1) Radiobiologia e Radioproteção 
2) Radiologia Odontológica 
3) Radiologia Veterinária 
4) Anatomia Radiológica Seccional 
5) Variações Anatômicas e doenças em TC e RM 
6) Incidências Radiológicas II 
 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

11.1 O presente processo seletivo tem validade somente para preenchimento das vagas 
para o 2º (segundo) semestre do ano letivo de 2022; 
 

11.2 Os candidatos inscritos, neste processo, estão sujeitos às normas constantes neste 
edital, bem como as Normas Complementares, aos Avisos Oficiais e em demais 
documentos oficialmente divulgados, não cabendo recurso posterior; 
 

11.3 A reclassificação obedecerá aos mesmos critérios aplicados à classificação e será 
executada até quando a Faculdade IDOR considerar conveniente e adequada; 
 

11.4 A Faculdade IDOR não é signatária do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES 
e do Programa Universidade para Todos - PROUNI; 
 

11.5 É absoluta obrigação do candidato manter-se informado sobre datas, locais e 
prazos fixados deste processo seletivo, sendo de sua total responsabilidade o prejuízo 
decorrente da inobservância destes dados; 
 

11.6 Os horários citados, no presente edital, referem-se à hora oficial de Brasília; 
 

11.7 Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão avaliados 
pela Faculdade IDOR. 
 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2022 
 
 
 
 
 
Profª Drª Fernanda Freire Tovar Moll 
Presidente do IDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I – CRONOGRAMA 
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ETAPAS DATAS LOCAIS HORÁRIOS 

INSCRIÇÕES 14/02/22 à 03/06/22 www.idor.org até as 20 h 

ENTREGA/ENVIO DAS 
DOCUMENTAÇÕES  

Até o dia 03/06/22 vestibular@idor.org até as 23 h 

ENVIO DO 
COMPROVANTE DE 
VACINAÇÃO CONTRA 
COVID-19 (ESQUEMA 
VACINAL COMPLETO) 

Até o dia 
03/06/2022 

vestibular@idor.org Até as 23h 

ENTREVISTAS ON LINE  
(VIA ZOOM)  

A serem definidas 
pela Comissão 
Científica 

ZOOM A definir 

RESULTADO FINAL 15/06/22 www.idor.org A partir das 10h 

MATRÍCULA PRESENCIAL 

Após a aprovação e 
classificação nas 2 
etapas do Processo 
Seletivo 

SECRETARIA 
ACADÊMICA - CET 

09h às 17h 

INÍCIO DO ANO LETIVO 01/08/2022 Faculdade IDOR período noturno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II -ENDEREÇOS E TELEFONES 
 

http://www.idor.org/
mailto:vestibular@idor.org
mailto:vestibular@idor.org
http://www.idor.org/


 

10 

LOCAL ENDEREÇO BAIRRO/CIDADE CEP TELEFONES 

FACULDADE 
IDOR/CENTRO 
DE ESTUDOS 
IDOR 

Rua Diniz Cordeiro nº 30 
Botafogo/Rio de 
Janeiro 

22281-100 21 3883-6000 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

Rua Pinheiro Guimarães 
nº 22 (Centro de Ensino 
e Treinamento – CET) 

Botafogo/Rio de 
Janeiro 

22281-080 21 2323-7636 

CENTRO DE 
ENSINO E 
TREINAMENTO 
(CET) 

Rua Pinheiro Guimarães 
22 

Botafogo/Rio de 
Janeiro 

22281-080 21 2323-7636 

 
 
 
 
 


