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Clínica Ultra-Med Diagnósticos 

O curso de Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Diagnóstico por Imagem           

Nível IV da Clínica Ultra-Med Diagnósticos, realizados nas diversas unidades          

da mesma, em parceria com o Hospital Escola Álvaro Alvim e o Hospital da              

Beneficência Portuguesa de Campos, visa oferecer ensino de qualidade ao seu           

aperfeiçoando. Para tanto, conta com uma equipe especializada e         

equipamentos de última geração. 

Coordenadores:  

Leonardo Vandesteen Pereira e Almir Abdala Salomão Filho 

1. Pré-requisitos 

a) Graduação em medicina no Brasil e; 

b) Apresentar certificado de 03 (três) anos de Residência Médica em          

Radiologia e Diagnóstico por Imagem pelo Ministério da Educação         

(MEC) ou certificado de 03 (três) anos de curso de Aperfeiçoamento em            

Radiologia e Diagnóstico por Imagem credenciado pelo Colégio        

Brasileiro de Radiologia (CBR) ou; 

c) Título de Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pelo          

CBR. 

2. Seleção de Candidatos 

Avaliação constituída por prova discursiva referente a casos clínicos         

radiológicos, análise curricular e entrevistas individuais. 

3. Vagas 

2 (duas). 

4. Período de Treinamento 
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1 (hum) ano 

 

5. Remuneração 

O serviço não oferece bolsa aos aperfeiçoandos de nível IV. Entretanto, a            

clínica oferece períodos de radiologia convencional e ultrassonografia no tempo          

livre dos mesmos, com remuneração conforme mercado local, desde que          

capacitados para essas funções.  

6. Carga Horária 

Carga horária de 30 horas semanais por aperfeiçoando, distribuídas de          

segunda a sexta-feira, no período entre 7:00 e 19:00 horas. 

7. Locais de Treinamento 

● Sede Ultra-Med Diagnósticos - Unidade 13 de Maio 

● Ultra-Med Diagnósticos - Unidade Beneficência Portuguesa de Campos 

● Ultra-Med Diagnósticos - Unidade Hospital Escola Álvaro Alvim 

 

8. Conteúdo do Treinamento 

Neurorradiologia, radiologia musculoesquelética e medicina interna. 

9. Conteúdo dos Programas 

● Tomografia Computadorizada 

● Ressonância Magnética 

10.Equipamentos 

● Duas Ressonâncias Magnéticas de alto campo (1.5T) 

● Duas Tomografias Computadorizadas Multislices 

● Uma Tomografia Computadorizada Helicoidal 
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11. Inscrições 

11.1. As inscrições estarão abertas de 15/12/2017 a 31/01/2018 e deverão ser           

feitas através do site: http://ultramedcampos.com.br/. 

11.2. Taxa de inscrição: R$ 150,00. 

11.3. Após preenchimento da ficha de inscrição “online”, fazer depósito em          

favor de Ultramed Diagnósticos Serviços Médicos Ltda CNPJ        

07.694.716/0001-85, Banco Bradesco, Agência: 3953-5 C/C: 7152-8. O        

comprovante de pagamento deve ser enviado por e-mail, para:         

ultramed13@gmail.com, até às 18:00h do dia 01 de fevereiro de 2018. A            

inscrição só se efetivará após o envio do comprovante de depósito. 

 

12.Prova discursiva (1ª Fase) – fase eliminatória e classificatória. 

12.1. Data: 07/02/2018 (quarta-feira) 

12.2. Horário: 10:00h 

12.3. Local: será disponibilizado no site http://ultramedcampos.com.br/ após o        

término do período de inscrição. 

12.4. Será realizada prova discursiva referente a 10 casos clínicos         

radiológicos compreendendo os métodos de Tomografia Computadorizada e        

Ressonância Magnética. 

12.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com           

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início,             

munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul e do documento de             

identidade original. 

12.6. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar o            

documento de identidade, será automaticamente excluído do processo seletivo. 

12.7. Os candidatos não poderão portar nenhum aparelho eletrônico durante         

todo o período de realização da prova. 

http://ultramedcampos.com.br/
http://ultramedcampos.com.br/
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12.8. O gabarito será divulgado no dia 07/02/2018, no site         

http://ultramedcampos.com.br/. 

12.9. O gabarito final (após julgamento dos recursos), assim como todos os           

classificados para a segunda fase do processo seletivo, será divulgado no dia            

20/02/2018, no site http://ultramedcampos.com.br/. 

 

13.Avaliação Curricular e entrevista (2ª Fase) – fase classificatória. 

13.1. Data: 20/02/2018 (terça-feira). 

13.2. Horário: 18:00h. 

13.3. Local: Rua Treze de Maio, 277, Campos dos Goytacazes-RJ. 

13.4. A segunda fase visa analisar e qualificar o currículo do candidato, assim            

como entrevistá-lo com objetivo de mensurar: interesse, comprometimento,        

capacidade de liderança e resolução de conflitos, além de avaliar os           

conhecimentos sobre Medicina e noções de Radiologia. 

13.5. Serão selecionados para realizar a segunda fase do concurso apenas os           

candidatos classificados na primeira fase, em 03 (três) vezes o número de            

vagas disponíveis, obedecendo a possíveis empates na última colocação –          

nota de corte. 

13.6. O curriculum vitae deverá ser entregue na data da entrevista, durante a            

execução da mesma.  

13.7. O candidato deverá comparecer ao local da entrevista 30 (trinta) minutos           

antes do horário marcado para o início da mesma. 

13.8. Os candidatos deverão portar na entrevista documento de Identidade         

original. 

13.9. A entrevista será realizada por ordem alfabética, por um médico          

preceptor ou supervisor do curso de aperfeiçoamento. 

13.10. Os candidatos não poderão portar nenhum aparelho eletrônico durante         

todo o período de realização da entrevista. 

http://ultramedcampos.com.br/
http://ultramedcampos.com.br/
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14.Resultado final 

14.1. Data: 21/02/2018 

14.2. Divulgação pelo site  http://ultramedcampos.com.br/. 

14.3. A nota final do candidato será a média aritmética da 1a fase com peso de               

70% e da 2a fase com peso de 30%. 

 

15.Matricula 

Período: 22/02/2018 a 28/02/2018, das 8:00 às 17:00 horas, na Sede da            

Ultra-Med Diagnósticos, Rua Treze de Maio, 277 - Centro Campos dos           

Goytacazes/RJ. Telefone (22) 2736-9350. Em caso de vagas não preenchidas,          

haverá a convocação de suplentes, obedecendo rigorosamente a ordem de          

classificação. 

16. Início do Curso de Aperfeiçoamento 

01/03/2018 às 8:00h, na Sede da Ultra-Med Diagnósticos, Rua Treze de Maio,            

277 - Centro Campos dos Goytacazes/RJ. 

17. Interposição de Recursos 

17.1. Será admitido recurso somente contra os gabaritos da discussão de          

casos (1ª Fase). 

17.2. Os recursos deverão ser impetrados, pessoalmente, nos dias 15/02,         

16/02 e 19/02/2018, no horário das 8:00 às 17:00, na sede da Ultra-Med             

Diagnósticos. 

17.3. Recursos enviados por e-mail não serão aceitos. 

17.4. Será admitido um único recurso por candidato, devidamente        

fundamentado. 

17.5. Após o envio do recurso, o mesmo não poderá ser alterado. 

http://ultramedcampos.com.br/
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17.6. Não serão aceitos recursos fora dos dias e horários estipulados neste           

edital. 

17.7. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo         

soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

17.8. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s)       

será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independente de           

formulação de recurso. 

17.9. O gabarito final será publicado, juntamente com o resultado da 1a fase            

do concurso, no dia 20/02/2018.  

 

17.10. Serão indeferidos os recursos: 

a) Que estejam em desacordo com as especificações contidas neste         

capítulo; 

b) Cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida; 

c) Sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente ou       

incoerente ou os intempestivos; 

d) Encaminhados por meio da Imprensa e/ou de “redes sociais”. 

 

Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2017. 

 

 

Leonardo Vandesteen Pereira 

Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento. 

 

Almir Abdala Salomão Filho 

Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento. 
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Almir Quitete de Lima Filho 

Responsável Técnico da Unicampos. 

 


