IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
Rua Dr Cesário Mota Jr , 112– Vila Buarque – São Paulo
Fone: (11) 2176.7000 R.5802/7343

ECOCARDIOGRAFIA
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ECOCARDIOGRAFIA ADULTO E INFANTIL
PROCESSO SELETIVO 2012
PERÍODO INTEGRAL
O curso tem por objetivo o treinamento em serviço de profissionais já treinados em cardiologia em
Ecocardiografia.
Público Alvo (Pré Requisito):
Cardiologistas ou Cardiologistas Pediátricos com 2 anos de Especialização ou Residência comprovada
em cardiologia clínica ou cardiologia pediátrica.
Local:
Hospital Central da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e Ambulatório de
Especialidades Geraldo Bourrout.
Duração:
2 ANOS
Início e Término das Atividades:
Início: 01/03/2012
Término: 28 /02/2014
Horário e Programação do Curso:
-Das 8h as 17h de segunda a sexta feira
-Primeiro ano: Ecocardiografia adulto e infantil
-Segundo ano: Transesofágico, Fetal, Stress
-Discussão de artigos
-Reuniões científicas em Cardiologia e Clinica Medica
-Produção Científica
-Seminários
1. Inscrição:
1.1 - Período:
De 14 de Dezembro a 20 de Dezembro de 2011
1.2 - Local da Inscrição:
• As inscrições somente serão efetuadas no local após contato telefônico;
• É obrigatório o preenchimento de todos os campos da ficha de inscrição e CURRICULUM VITAE;
• As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato
1. 3 – Número de Vagas:
3 (três) vagas
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2. Seleção:
1ª fase PROVA
2ª fase ENTREVISTA
2.1 – Local da Prova:
Anfiteatro da Radiologia (2º andar) – Santa Casa de SP
2.2 - Data da Prova:
21 de dezembro de 2011 - A PROVA É DE CARÁTER CLASSIFICATÓRIA
2.3 – Horário da Prova: 8:30h
2.4 – Duração da Prova: 2 horas
2.5 – Entrevista
Será divulgada a data da entrevista no dia da prova teórica.
2.6 – Pesos: A nota final será composta por: Prova=peso 2, Curriculum=peso 1, Entrevista=peso 1
3. Conteúdo da Prova:
3.1 – Número de questões:
40 questões de múltipla escolha e dissertativas
3.2 – Bibliografia
1 - Braunwald Tratado de Doenças Cardiovasculares 7ª Edição. Zipes Douglas P. Libby Peter Bonow
Robert O. Braunwald Eugene
3.3 – Observações:
• Comparecer 30 minutos antes do início da prova munido de lápis, caneta e borracha.
• É obrigatória a apresentação do RG original e do comprovante de inscrição na sala de prova.
• No período da prova é proibido utilizar equipamentos eletrônicos (pagers, bips, palms, handhelds,
celulares, calculadoras etc.).
• Não será permitido o uso de papéis para rascunho.
• Não haverá revisão de prova.
• No término da prova, é obrigatória a devolução do caderno de questões juntamente com o gabarito.
O candidato que não devolver os itens citados será eliminado automaticamente.
4 – Resultados
4.1. Publicação do Resultado: Dia 22 de dezembro de 2011, a partir das 14h00 na secretaria do setor
de Ecocardiografia – Prédio da Radiologia 2º andar – A lista com nome dos aprovados será afixada na
secretaria, não sendo fornecidos resultados e classificação por telefone.
5 – Matrícula:
A Matrícula será efetuada mediante preenchimento da “Ficha de Solicitação de Curso”
padronizada pela COREME que deverá ser requisitada após divulgação do resultado pelo candidato
selecionado na secretaria do Serviço de Diagnóstico por Imagem 2 º andar com secretária Ivanete.e
aprovada pela Chefia do Serviço, Coordenador e Diretor do Departamento, e também pelo Presidente
da COREME, enviada pelo menos um mês antes do início do curso.
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5.1 – Data da Matrícula: De 3 a 7 janeiro de 2012
5.2 – Local da Matricula:
COREME Rua Amaral Gurgel, 206 (Térreo) Vila Buarque, São Paulo.
5.3 – Segunda chamada - Convocação dos Suplentes, caso haja desistências.
Se as vagas não forem preenchidas ao término da matrícula, haverá a convocação dos suplentes por
ordem de classificação.
A convocação será feita via telefone.
5.4 – Valor da Matricula:
R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais recolhidos do Caixa Central da ISCMSP).
5.5 – Pagamento da Matricula
O pagamento deverá ser efetuado no ato da matricula, no Caixa Central da ISCMSP, após emissão do
Boleto da Pagamento pela COREME.
5.6 - Documentos exigidos para a matrícula:
a)
Solicitação de Curso (em formulário próprio) devidamente aprovada pela Chefia do Serviço,
Coordenador e Diretor do Departamento, e também pelo Presidente da COREME, enviada pelo menos
um mês antes do início do curso.
b)
Cédula de Identidade.
c)
CPF.
d)
Título de Eleitor.
e)
Diploma de médico.
f)
Diploma de Residência Médica e/ou Curso de Especialização e/ou Titulo de Especialista
(conferido por Sociedade Oficial da Especialidade).
g)
Registro do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP).
h)
Retirar ficha para pagamento da taxa de matrícula na COREME e efetuar pagamento junto ao
Caixa Central da Instituição (a ser estipulada anualmente) e após retornar para assinatura no “Livro de
Matrículas”.
i)
Diploma médico revalidado pelas Universidades autorizadas pelo Ministério de Educação e
Cultura para médicos formados em outros países.
j)
Proficiência em Língua Portuguesa, comprovada por instituição oficial se for médico
estrangeiro.
k)
Visto permanente no país em caso de médico estrangeiro
l)
2 fotos 3x4 recentes.
Obs:
1. Se no período de matrícula o candidato estiver impossibilitado de efetuá-la, poderá fazê-lo através
de Procuração específica para este fim;
2. A matrícula somente é efetivada após a assinatura do Livro de Matrículas na COREME, o que
ocorrerá após entrega da Solicitação de Matrícula e Pagamento da Taxa de Matrícula. No caso de
matrícula por procuração, o Curso somente deve ser iniciado após a assinatura no Livro de Matrículas
da COREME;
3. A matrícula deve ser renovada anualmente.
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6 – Início do Curso
Os Médicos do curso de Aperfeiçoamento deverão comparecer no dia 01 de Março de 2012 às 8h00
para início das atividades diretamente no Serviço de Ecocardiografia.

Prof. Dr. Rogério Pecchini
PRESIDENTE COREME

São Paulo, ____ de ____________________de 20___.
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FICHA DE INSCRIÇÃO
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ECOCARDIOGRAFIA 2012
Nome ________________________________________________________________
Data de Nacimento ______/ ______/ ______
RG __________________________
CPF _____________________________
Título de Eleitor ___________________________________
Endereço
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Tel: ( ) ____________________ ( ) ______________________________
E-mail _____________________________________
Pré Requisito em ( ) Cardiologia Clínica ( ) Cardiologia Pediátrica
Cumprido no período de ________________ a _______________
Instituição: ___________________________________________
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