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EDITAL DE CONVOCAÇÃO HSR - 01/2020 

 
EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE CAPACITAÇÃO EM CIRURGIA GERAL 

PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES EM 2020  

 
O Hospital Santa Rita realizará seleção pública visando o suprimento de vagas para 
MÉDICOS CAPACITANDOS EM CIRURGIA GERAL do programa de treinamento 
médico do Hospital Santa Rita, credenciado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões para 
o ano de 2020. 
O Treinamento em Cirurgia Geral tem características de pós-graduação, sob a forma 
de treinamento em serviço, com duração de 3 anos. A inscrição para seleção pública 
dos capacitandos é destinada aos portadores de diploma médico reconhecido pelo 
Ministério da Educação ou aos alunos cursando o último ano de medicina com a 
apresentação de declaração emitida pela Instituição de Ensino. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARIES 
 
a) A seleção pública destina-se a selecionar médicos capacitandos para o primeiro ano 
de cirurgia geral do programa do Hospital Santa Rita para o ano de 2020, obedecendo 
as normas do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC). 
b) A seleção pública consistirá de uma prova objetiva, da prova da análise do 
curriculum vitae e da entrevista. 
c) Os candidatos brasileiros com curso no exterior deverão apresentar o diploma 
revalidado por universidade pública brasileira na forma da lei; se estrangeiro também 
deverá apresentar visto permanente e registro no CRM, de acordo com as resoluções 
do CFM. 
 
2. DAS VAGAS 
 
Cirurgia Geral – 6 vagas credenciadas pelo CBC. 
 
3. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
a) A inscrição poderá ser efetuada no período de 17/01 a 21/01/2020 por meio do site 
<https://www.sympla.com.br/processo-seletivo-de-capacitacao-em-cirurgia-geral-2020--
-hospital-santa-rita__764975> ou presencialmente no Hospital Santa Rita até o dia 
21/01/2020, localizado na Av. Tito Fulgêncio, n.º 1045, Contagem/MG, no 4.º andar - 
Diretoria - com a secretária Elaine, no horário de 08:00 às 15:00. 
 
São documentos exigidos para a realização do concurso e deverão ser entregues até o 
dia 21/01/2020 antes da prova, na diretoria do Hospital Santa Rita: 
1. Certificado ou atestado de conclusão do curso de medicina ou declaração da 
faculdade que comprove ser aluno no último ano do curso de medicina, constando a 
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data prevista para conclusão do curso de graduação em medicina - que deverá ser 
anterior a 12/12/2019, a ser entregue antes da prova. 
2. Fotocopia da cédula de identidade ou do CRM. 
3. Curriculum vitae. 
4. Candidato com curso no exterior deverá apresentar, além dos documentos acima, 
diploma revalidado por universidade pública brasileira conforme a lei e, se estrangeiro, 
visto de permanência, registro no CRM. 
 
b) O valor da taxa de inscrição é de R   50,00 (cento e cinquenta reais), que poderá  
ser pago pessoalmente no ato da inscrição ou pela internet, conforme indicado no site 
do Hospital Santa Rita < http://www.santaritahospital.com.br/noticias >. 
c) Não haverá devolução da taxa de inscrição. 
d) Todo candidato deverá portar o comprovante de inscrição no dia da realização do 
concurso e documento de identidade com foto. 
e) O candidato poderá entrar em contato para confirmação e esclarecimento de 
dúvidas pelo telefone (3 ) 3329-1200, com a secretária Elaine, no horário de 08:00 às 
15:00. 
f) Em casos de qualquer ilegalidade, falsidade das declarações ou irregularidade, a 
inscrição será  cancelada. 
g) A inscrição implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas nesse edital. 
 
4. DA PROVA ESCRITA 
 
a) A prova objetiva será composta de 40 questões e sua pontuação corresponde a 70% 
da nota final do concurso. 
b) A prova será constituída de questões referentes à Cirurgia Geral. 
c) A prova será  aplicada no dia 21/01/2020, com início às 17:00, no Hospital Santa Rita, 
localizado à Av. Tito Fulgêncio, n.º 1045, Contagem/MG – Centro de Estudos. 
d) O candidato deverá trazer lápis, borracha, caneta esferográfica preta ou azul, 
confirmação da inscrição, documento de identidade original e chegar com antecedência 
mínima de 30 minutos. Não serão tolerados atrasos. 
e) A prova objetiva terá  duração máxima de 2 horas e 30 minutos. As respostas serão 
anotadas no cartão resposta e haverá  uma única resposta por questão. Questões com 
mais de uma resposta assinalada ou rasurada ou não assinalada não serão 
consideradas. 
 
5. DA ARGUIÇÃO DO CURRICULUM VITAE E ENTREVISTA 
 
a) Serão realizadas no dia 21/01/2020, após a prova objetiva. Todos os candidatos 
inscritos e que realizarem a prova objetiva serão convocados para a entrevista e 
arguição do Curriculum Vitae. 
b) A banca examinadora será  composta por membros da comissão de concurso para 
Treinamento em Cirurgia Geral do Hospital Santa Rita. 
c) Essa etapa corresponde a 30% da nota final do concurso. 
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6. DO RESULTADO 
 
O resultado será  homologado até 24/01/2020, com a classificação final dos candidatos 
aprovados na seleção pública, e será  divulgado no site <  
https://www.santaritahospital.com.br/noticias >, ou no Hospital Santa Rita pelo telefone 
(31)3329-1200, com a secretária Elaine. 
 
7. DA MATRÍCULA 
 
Os 07 (sete) candidatos aprovados para o primeiro ano de Treinamento em Cirurgia 
Geral deverão efetuar suas matrículas nos dias úteis de 27/01/2020 a 07/02/2020, no 
horário de 08:00 às  5:00, à Av. Tito Fulgêncio, nº 045, 4º andar - Diretoria, 
Contagem/MG, com a secretária Elaine. Informações adicionais podem ser adquiridas 
pelo telefone (31) 3329-1200. 
 
Serão exigidos os originais e cópias dos seguintes documentos para inscrição: 
 

•Preencher ficha de cadastro médico fornecido pelo o Hospital; 
•Carteira do CRM, Carteira de Identidade e CPF; 
•Curriculum (simplificado); 
•Diploma Médico (frente e verso); 
•Comprovante de endereço; 
•Cartão de vacina atualizado. 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
a) Os capacitandos matriculados iniciarão suas atividades no dia 14/02/2020, às 8:00, 
no Centro de estudos do Hospital e Santa Rita, quando serão recebidos pelo 
Coordenador do Treinamento e pelo Diretor Clínico do Hospital. 
b) O candidato que não comparecer nesse dia e local será  considerado desistente e 
um novo treinando será  convocado, conforme a ordem de pontuação e classificação no 
concurso. 
 
 
Dr. Gennaro Antonucci – CRMMG 50505 
Comissão de Ensino e Pesquisa 
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