
São Paulo, 13 de dezembro de 2018 

 

Edital de Inscrições para Programa de Treinamento e 

Aperfeiçoamento 2019-2020 

Curso: Formação para Área de Atuação em Ecocardiografia Adulto 

 

EDITAL 

INSCRIÇÕES 

Para inscrever-se nos cursos do Programa de 

Treinamento e Aperfeiçoamento, o candidato deverá 

preencher o documento que segue anexo a este 

(Anexo II) e entregar os seguintes documentos: 

- 1 cópia do CRM; 

- 1 cópia do curriculum vitae; 

- Comprovante de pagamento/depósito identificando 

a taxa de R$ 150,00 em nome de 

Globalecodiagnosticos por ultra som LTDA. Banco 

Santander, ag. 0129 – CC 1304351-9 – CNPJ: 

03.375.636/0001-06 

- Anexo II preenchido. 

Deverão ser entregues na recepção da Undig - 

Térreo do Hospital TotalCor – Al. Santos, 764 – São 

Paulo – SP ou no local da prova 

CONFIRMAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO 

As inscrições somente serão confirmadas após a 

confirmação do depósito, com Anexo II preenchido e 

enviado para o e-mail: 

mvresende@uol.com.br 

  



INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Pré-requisitos: Somente aceitaremos inscrições 

de candidatos que já tenham concluído a graduação 

e que sejam procedentes de cursos 

RECONHECIDOS pelo MEC/SBC. Os candidatos 

deverão ter concluído a residência médica ou 

estágio de especialização em Cardiologia/SBC 

antes do início do curso; 

2. Não aceitaremos matrículas de candidatos cujos 

cursos estejam em processo de reconhecimento; 

3. É reservada para a entidade o direito de não 

realizar o curso por qualquer que seja o motivo, 

ainda que o candidato já esteja inscrito; 

4. O funcionamento dos programas de treinamento e 

aperfeiçoamento só estará assegurado desde que 

tenham no mínimo 50% (cinquenta por cento) de 

seus alunos efetivamente matriculados; 

5. É condição primordial ter concluído a graduação 

para ingressar em qualquer curso de 

aperfeiçoamento e ter cursado residência médica ou 

especialização em cardiologia em instituição 

credenciada pelo MEC/SBC; 

6. Para os alunos ingressarem, se aprovados, 

deverão realizar a matrícula em período a ser 

definido pela instituição; 

. Os alunos devidamente matriculados em nenhuma 

hipótese estarão vinculados aos hospitais em 

treinamento ou à Global Eco; 

8. As atividades teórico-práticas serão realizadas 

nos hospitais e instituições onde a Global Eco 

Diagnósticos tenha prestação de serviço. Os alunos 

deverão seguir rigorosamente o regimento interno 

destas instituições. 

  



NÚMERO DE VAGAS 

Ano básico (primeiro ano) – 02 (duas) vagas para o 

Hospital TotalCor e 01 (uma) vaga para o Hospital 

Santa Paula. 

Ano avançado (segundo ano) – Os alunos com 

vagas no Hospital Santa Paula terão 2 (dois) meses 

de curso no Hospital TotalCor. 

Os alunos escolherão os locais preferenciais para o 

estágio. 

PRÉ-REQUISITOS 
Nível superior Medicina completo e certificado de 

conclusão de residência/estágio em cardiologia. 

VALOR R$ 150,00 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO De 17/12/2018 à 31/01/2019 

PERÍODO DO CURSO De 01/03/2019 à 28/02/2021 

RESULTADO FINAL 

Os candidatos aprovados no processo seletivo 

(média acima de sete) serão listados em lista de 

aprovados em lista de suplência. Após o resultado, 

a matrícula terá que ser confirmada com a entrega 

dos documentos listados até o dia 20/02/2019, no 

mesmo local da entrega de documentos para 

inscrição. 

Havendo vagas excedentes os classificados para 

um serviço poderão ser aproveitados no outro. 

PROCESSO SELETIVO 

Etapa: Prova escrita de conhecimentos em 

cardiologia geral. 

Data: 13/02/2019 

Horário: 08:00 horas 

Bibliografia: Livros texto de cardiologia 

Local: A ser definido 

Entrevista: Após a prova 

Local: Idem acima 

Resultado: 15/02/2019 

  



DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA A 

MATRÍCULA 

- 3 cópias do curriculum vitae; 

- 3 cópias autenticadas do CPF; 

- 3 cópias autenticadas da Carteira ou Protocolo do 

Órgão de Classe (CRM); 

- 3 fotos 3x4 colorida e sem data; 

- 3 cópias autenticadas do diploma de graduação 

ou certificado de conclusão do curso; 

- 3 cópias autenticadas do comprovante de 

residência médica ou estágio de especialização (o 

aluno deverá ter concluído a residência em 

cardiologia no momento do início do curso); 

- 3 cópias da certidão de ética médica do CRM; 

- 3 cópias da certidão de quitação do CRM do ano 

de 2019. Pode ser entregue no início do curso. 

Obs.: Solicitamos que as cópias do CIC, RG, órgão 

de classe e título de eleitor, se possível, venham na 

mesma folha. 

O INTERESSADO PODERÁ 

MATRICULAR-SE 

A matrícula deverá ser feita pessoalmente até 

20/02/2019 ou por pessoa autorizada por 

escrito, seguindo os seguintes requisitos: 

- Entregar documentos no setor de Ecocardiograma 

no Hospital TotalCor – Al. Santos, 767, recepção da 

Undig; 

- Apresentar os documentos necessários para 

matrícula (citados acima). 

 

  



Anexo I 

Prospecto do curso de formação para Área de Atuação em 

Ecocardiografia 

Duração:  12 meses para ecocardiografia transtorácica; 

 12 meses E. T. T. e complementação em eco transesofágico e 

intraoperatório, eco de estresse e eco tridimensional. 

Professores:  Dr. Caio César Jorge Medeiros 

 Dr. Marcos Valério Coimbra de Resende 

 Dra. Vanessa Andreoli e demais associados da equipe GlobalEco. 

Objetivos: Formação de profissional para área de atuação em ecocardiografia 

adulto (2 anos). 

As atividades teóricas/práticas serão desenvolvidas nos hospitais em que 

a empresa Global Eco presta atendimento em ecocardiografia. 

  



Anexo II 

FICHA DE INSCRIÇÃO/MATRÍCULA PARA PROGRAMA DE 

APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM 

ECOCARDIOGRAFIA 2018-2019 

Nome: _________________________________________________________ 

CPF: ________________________  RG: ______________________________ 

Órgão Emissor: _____________________ Data de Expedição: ____/____/____ 

CRM: ___________________________  Data de Nascimento: ____/____/____ 

Naturalidade: _______________________________ Estado: ______________ 

Nacionalidade: ___________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________  Nº: ___________ 

Bairro: ____________________________________  CEP: ________________ 

Cidade: _________________________________________________________ 

Telefone: _______________________ Celular: _________________________ 

E-Mail: _________________________________________________________ 

Faculdade de Medicina: _______________________ Término: ____/____/____ 

Residência/Especialização 

Clinica Médica: (  )Sim - (  )Não 

Instituição: _________________________________ Término: ____/____/____ 

Cardiologia 

Instituição: _________________________________ Término: ____/____/____ 

Local preferencial para a realização do estágio: 

(   ) Hospital Santa Paula  (   ) Hospital TotalCor 

Estou ciente de que a participação do programa em referência não implica 

em qualquer vinculo jurídico/empregatício junto a Global Eco ou Hospitais 

relacionados, tratando-se assim de programa de aperfeiçoamento e 

treinamento em Ecodopplercardiografia. 

Data: ____ /____/_____ 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Firma reconhecida 



 

Anexo III 

Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento – Informações Gerais 

Curso: Formação para Área de Atuação em Ecocardiografia Adulto 

Ano: 2019/2020 

Nível: Aperfeiçoamento 

Curso: Área de Atuação em Ecocardiografia 

Público Alvo: Médicos 

Coordenadores: Dr. Caio César Jorge Medeiros (Hospital Santa Paula) 

Dr. Marcos Valério Coimbra de Resende (Hospital TotalCor) 

Departamento(s) 

Responsável (is): 

Diagnóstico em Cardiologia 

A aprovação dependerá do desempenho do aluno, podendo este ser afastado 

durante os primeiros 6 meses do curso, caso não atinja, de acordo com avaliação 

dos preceptores do curso, nível mínimo de aprendizado técnico e teórico. 

Quanto aos aspectos disciplinares, deverão ser obedecidas as orientações do 

regimento interno de cada hospital, assiduidade e bom comportamento junto ao 

corpo docente e equipe de profissionais relacionados a atividade de 

ecocardiografia nos locais de atuação. 

No final do curso e caso seja aprovado, será emitido certificado. 

A avaliação será através de participação (frequência, discussões, aulas, 

apresentações de casos clínicos, atividades práticas, eventuais provas e 

monografia). 

O horário do curso será em período integral com um dia útil livre por semana no 

primeiro ano. 

No segundo ano haverá disponibilidade de cobertura por plantões e não haverá 

dia livre. 

Envio de 1(um) Trabalho Científico para Revista Indexada. 

 

 

 

 

ALUNO: ________________________________________________________ 


