
                                          
Cursos de Aperfeiçoamento em Imaginologia Mamária  

 
Serviço de Radiologia da I.S.C.M.S.P. 

 
O Departamento de Radiologia da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – 
ISCMSP – Rua Doutor Cesário Motta Júnior, 112 – Vila Buarque – São Paulo – SP – Fone: 2176-
7295 – email: coreme@santacasasp.org.br, faz saber que estão abertas as inscrições para a 
realização do Concurso de Seleção dos Candidatos à Vaga do Curso de Aperfeiçoamento em 
Imaginologia Mamária de 2022, período de inscrições de 23/02/2022 à 28/02/2022. 
 
Inicio do Curso: 07/03/2022 
Término: 28/02/2023 
 
Poderão inscrever-se médicos formados nos Cursos de Residência Médica em Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem, formados em todo Território Nacional ou Entidades Reconhecidas. 
 
- O candidato deverá, obrigatoriamente, frequentar o serviço 7 períodos por semana, cada um 
deles com a duração de 6 horas, totalizando 42 horas semanais, e terá direito a 03 períodos 
semanais para estudo dirigido. Os finais de semana serão livres. O candidato deverá realizar 01 
período de 06 horas durante a semana no estágio do Pronto Socorro da Santa Casa de São 
Paulo. O candidato terá a função de liberar e/ou discutir os exames urgentes solicitados pelo 
PS, previamente laudados pelos residentes do terceiro ano do nosso serviço. Os feriados 
nacionais e estaduais seguirão uma escala adicional que será definida no início do ano letivo. 
 
O candidato deverá, obrigatoriamente, participar das atividades didáticas oferecidas pelo 
Programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, incluindo a apresentação de aulas e discussão de 
artigos científicos. O candidato terá direito a uma (01) licença para a realização de curso, 
simpósio ou congresso. 
 
01 Vaga  
 
Informações: centrodeestudos.sdi@gmail.com  
A/C: Adriana 
 
Seleção: Entrevista e Análise curricular em 03/03/2022 às 19:00 horas. (por via online) 
Serviço de Radiologia da Santa Casa de São Paulo. 
Rua Dr. Cesário Motta Jr. 112, Vila Buarque - São Paulo – SP - CEP 01221-020 
 
Inscrição: 
 
As inscrições para o processo seletivo serão realizadas por meio do email: 
centrodeestudos.sdi@gmail.com  
O candidato é responsável pelas informações prestadas, arcando com as consequências de 
eventuais equívocos ou inexatidões. A inscrição em desacordo com as normas aqui 
apresentadas será anulada em qualquer época, resultando na eliminação sumária do 
candidato, na exclusão do seu nome na relação de aprovados e na perda de todos os 
direitos decorrentes, mesmo que tenha ocorrido a homologação do resultado final.  
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A inscrição no processo seletivo configura o conhecimento e aceitação de todas as normas 
e instruções estabelecidas no presente Edital. 
 
Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição e não será aceita, sob qualquer 
pretexto, inscrição condicional ou fora do prazo.  
A taxa de inscrição é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e deverá ser realizada por 
depósito ou transferência identificada para o INSTITUTO DE PESQUISAS E INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA (IPITEC), CNPJ/MF sob n° 62.779.145/0041-87, Banco Bradesco (237), 
Agência 0093, Conta Corrente: 14788-5, até as 23:59h do dia definido pelo Departamento 
como data limite para as inscrições dos Cursos de Aperfeiçoamento relacionados, não 
havendo possibilidade de recolhimento em data posterior. O comprovante de pagamento 
deverá ser enviado para: coreme@santacasasp.org.br  

 
Confirmação de inscrição:  
 
A confirmação da inscrição será feita pela instituição após envio do comprovante de 
pagamento da Inscrição para o email: coreme@santacasasp.org.br. 
 
Enviar préviamente o currículo para o email centrodeestudos.sdi@gmail.com 
O mesmo será devolvido ao final da entrevista.  
 
Resultados: 
 
O resultado da será divulgado pela Radiologia. A nota mínima de aprovação é 5,0. 
 
Matricula – COREME 
 

 Para matrículas de novos médicos em cursos de aperfeiçoamentos são obrigatórios os 
seguintes documentos: 

 Recibo de Pagamento: R$ 2980,00 (cursos com duração de 01 ano)  
 Ficha de solicitação de curso de Aperfeiçoamento, devidamente preenchida e assinada 

pelas chefias;  
 Cópia simples do RG (não pode ser CNH); 
 Cópia simples do CPF; 
 Cópia simples do CRM; 
 Cópia simples do comprovante de endereço; 
 Cópia autenticada do certificado de conclusão de Residência; 
 03 fotos 3x4 (02 fotos COREME e 01 foto Diretoria do DOGI) 

 
 Em hipótese alguma poderá iniciar o curso, o médico que não estiver devidamente 

matriculado na Coreme. 
 

 Para alunos do 2º e 3º ano em cursos de aperfeiçoamentos são obrigatórios as 
seguintes documentos: 

 Recibo de Pagamento: R$ 2.980,00 cursos com duração de 01 ano;  
 Ficha de solicitação de Curso de Aperfeiçoamento, devidamente preenchida e assinada 

pelas chefias;  
 Cópia simples do RG (não pode ser CNH); 
 Cópia simples do comprovante de endereço caso o endereço tenha sido alterado; 
 02 fotos 3x4 (01 foto COREME e 01 foto Diretoria do DOGI). 
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 Ressaltamos que o sistema de cadastro não aceitará cadastrar matrículas em datas 
retroativas, sendo assim, as matrículas e rematrículas devem seguir as regras acima 
estabelecidas pelo Edital. 

 A taxa de matrícula para os aprovados é de R$ 2.980,00 e deverá ser realizada por 
depósito ou transferência identificada para o INSTITUTO DE PESQUISAS E INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA (IPITEC), CNPJ/MF sob n° 62.779.145/0041-87, Banco Bradesco (237), 
Agência 0093, Conta Corrente: 14788-5. Taxa da anuidade, e após comparecer ao Caixa 
Central da Santa Casa com o recibo original para validar a receita e em seguida comparecer 
à COREME com a cópia do comprovante de depósito para Assinar o Livro de Matricula. 

 

 A matricula será impreterivelmente em 04/03/2022 das 8h às13h. 

 
Dr. Igor Rother César de Oliveira 
Médico Assistente e Coordenador do Programa de Residência Médica do Departamento de 
Radiologia da I.S.C.M.S.P.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Básico 
 

1) Atividades ambulatoriais 
      Ambulatório de Cognição e Comportamento 
      Ambulatório de Distúrbios do Movimento 
      Ambulatório de Neurologia Vascular 
      Reabilitação  
              Fisiatria/neuropsicologia/fonoterapia/fisioterapia/terapia ocupacional 
      Cuidados Paliativos 
 

2) Atividades Enfermaria 
      Visita e acompanhamento de pacientes internados 
     

3) Laboratório em neurorradiologia 
      Tomografia/ressonância/angiotomo/angioressonância/  
 

4) Pesquisa Clínica 
      Acompanhamento de pesquisas e envolvimento com trabalhos de áreas básicas.                               



 
      Possibilidade de desenvolvimento de pesquisa acadêmica específica 
      Possibilidade de Pós-Graduação Senso Estrito (Mestrado e Doutorado) ou Mestrado 
Profissional a depender do interesse.  

5) Aulas 

As atividades teóricas serão aulas e seminários, com discussão de casos, revisão de 
literatura e reunião de publicações semanalmente. 

Coordenação do Fellowship: 

  
Dr. Rubens José Gagliardi (Chefe do Serviço de Neurologia da ISCMSP)  
Dr. Diogo Haddad Santos (Coordenador do Ambulatório de Neurologia Comportamental da 
ISCMSP) 
Dr. Emerson Gisoldi (Coordenador do Ambulatório de Distúrbios do Movimento da ISCMSP) 
 

 
 
 
 


