CLÍNICA UDI 24 HORAS
COMISSÃO ORGANIZADORA DE ESTÁGIO EM RADIOLOGIA E
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

SERVIÇOS INTEGRADOS DE RADIOLOGIA
UDI 24 HORAS – UDI LESTE – UDI IMAGEM – UDI ONCOCENTER – UDI JÓCKEY

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE MÉDICOS ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2019.

A Comissão Organizadora do Estágio em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da
CLÍNICA UDI 24 HORAS, com sede na Rua Eliseu Martins, n° 2160, Centro – Teresina/PI,
comunica aos interessados que estarão abertas as inscrições para o Programa de
Aperfeiçoamento Médico em Radiologia e Diagnóstico Por Imagem, credenciado pelo
Colégio Brasileiro de Radiologia sob Registro Nº 22253, para o ano de 2019.
1 - DAS VAGAS E DURAÇÃO DO ESTÁGIO
a) Radiologia e diagnóstico por imagem
b) Tempo de duração do estágio

02 vagas/bolsas
03 anos

2 - INSCRIÇÕES E TAXAS
As inscrições poderão ser realizadas na sede da Clínica UDI 24 Horas, localizada
na Rua Eliseu Martins, n° 2160, Centro – Teresina/PI, na Administração. O candidato
também poderá solicitar sua ficha de inscrição através do e-mail udi24horas@gmail.com
ou pelo telefone (86) 99439 4579 com Ana Rafaelly - Administração (obs.: a ficha de
inscrição deverá ser preenchida e enviada para este e mail juntamente com o comprovante
de depósito bancário ou transferência):
2.1 - Banco do Brasil - Agência: 3219-0 C/C: 89438-9.
2.2 - Valor: R$ 300,00 (Trezentos reais)
2.3 - Prazo para inscrição: 08/01/2019 à 31/01/2019.
3 - PROCESSO SELETIVO
A seleção dos candidatos será mediante prova escrita de conhecimentos de Medicina
Geral e Radiologia Básica (peso 05), análise do Currículo (peso 02) e entrevista (peso 03).
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A prova objetiva, a ser aplicada para todos os inscritos, terá o valor máximo de 50
(cinquenta) pontos. A segunda etapa (análise do Currículo) valerá 20 (vinte) pontos. A
terceira e última etapa será feita após análise dos Currículos e valerá 30 (trinta) pontos.

4 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, corresponde a cinqüenta por
cento (50 pontos) do resultado final da nota.
Estarão classificados os candidatos que atingirem 50 % (cinqüenta por cento) da
prova objetiva, estando eliminados os demais.
Estarão classificados para a segunda fase, os candidatos aprovados por ordem
decrescente de nota na prova objetiva, sendo estes submetidos à avaliação de currículo e
entrevista de caráter classificatório e eliminatório.
A segunda etapa do Concurso é composta de análise do Currículo, de caráter
classificatório que compõe vinte por cento (20 pontos) do resultado final da nota.
A terceira etapa é referente à entrevista com os Membros da Comissão de Estágio,
de caráter ELIMINATÓRIO e classificatório, compondo trinta por cento (30 pontos) do
resultado final da nota. A ordem de chamada da entrevista seguirá critério de classificação
da prova objetiva.
5 - LOCAL, HORÁRIO E DATA DA PROVA
a) A prova objetiva será aplicada no dia 01/02/19 (Sexta-feira), de 08:00 às 12:00,
com duração de 04 (quatro) horas, a realizar-se no auditório da Clínica UDI 24 Horas.
b) A entrega dos currículos dos candidatos deverá ocorrer no mesmo dia em que
será realizada a prova - 01/02/19 (Sexta-feira).

6- RECURSOS
Só serão aceitos recursos para prova objetiva, que forem apresentados até 24 horas
após a realização desta.
O resultado dos recursos apresentados será divulgado no dia 04/02/2019 às 11:00h,
na Diretoria da Clínica UDI 24 HORAS.
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7 - DIVULGAÇÕES
5.1 Dos aprovados para segunda fase:
5.3 Do resultado final do concurso:

04/02/2019 (às 14:00 por e mail)
18/02/2019

8- DA SEGUNDA FASE (ENTREVISTA)
Os candidatos selecionados para última etapa, deverão comparecer para
entrevista/testes com os Membros da Comissão de Estágio, a ser realizada no Auditório da
Clínica UDI 24 Horas, no dia 06/02/18 (Quarta-feira), às 08:00 horas.
Todos os candidatos aprovados para segunda fase, deverão entregar seus
certificados referente a área de atuação (originais) para conferir com o currículo no dia
06/02/19 (Quarta-feira), no ato da entrevista, na Clínica Udi 24 Horas (Rua Eliseu Martins,
n° 2160, Centro – Teresina/PI), na administração, aos cuidados de Ana Rafaelly.

9- INÍCIO DO ESTÁGIO
Os novos Estagiários deverão apresentar-se a Chefia do Programa do Estágio
Médico em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, na Clínica UDI 24 HORAS, às 07h00min
do dia 01/03/2019 (Sexta-feira), para receberem orientações sobre suas atribuições e
conhecimento da estrutura física da Clínica.
O não comparecimento implicará em desligamento automático do mesmo e será
convocado o candidato seguinte na escala classificatória.

10- EFETIVAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS
A matrícula ocorrerá no dia 19/02/19 (Quarta-feira) até 25/02/19 (Segunda-feira), na
Administração da Clínica UDI 24 HORAS, em horário comercial 8:00h às 12:00h e das
14:00h às 18:00h, quando deverão obrigatoriamente ser entregues os seguintes
documentos relacionados:
- Xérox da carteira de identidade e CPF.
- Xérox do CRM
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- Xérox do diploma de médico ou declaração da Instituição de Ensino de que o candidato
concluiu o último período da Faculdade de Medicina.
- Duas fotos 3X4 (recente)
- Preencher ficha de matrícula
- Xérox do registro do INSS como contribuinte autônomo
- Xérox de quitação com o Serviço Militar (candidatos masculinos)
- Hemograma com dosagem de plaquetas (coleta não superior a 90 dias)
- Raio-X de tórax em 2 incidências (não superior a 90 dias de realizado)
Ps: Todas as Cópias deverão ser autenticadas em cartório.
11- DIVERSOS
Dúvidas sobre o Processo de Seleção, favor entrar em contato com Dr. José
Renaldo Gomes Barbosa(Responsável pelo Concurso e Processo Seletivo) pelo
telefone (86) 4009-1715, Ana Rafaelly (Gerente de Recursos Humanos ) pelo telefone
(86) 4009-1715 na administração / (86) 99439-4579, ou com Maria do Carmo
(Administradora) pelo telefone (86) 4009-1715 / 99442-1719
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CRONOGRAMA
EVENTO
Inscrições e pagamento

DATA
08/01/2019 à 31/01/2019

Prova Escrita

01/02/19 – 08:00 às 12:00 hs

Entrega dos currículos

01/02/19 (Sexta-feira, no ato da prova)

Divulgação dos candidatos habilitados para
entrevista

04/02/19 (Segunda-feira) às 14:00 hs

Entrega da documentação (certificados)
Entrevista

06/02/19 (durante a entrevista)
06/02/2019 – 08:00 hs (Quarta-feira)

Resultado final

18/02/19 (Segunda-feira)

Matrículas

19/02/19 até 25/02/2019

Início das atividades

01/03/19 (Sexta-feira)

Teresina, 08 de Janeiro de 2019.

Comissão Organizadora de Estágio em
Radiologia e Diagnóstico por Imagem – Clínica Udi 24 Horas

