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EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DO “PROGRAMA DE ESTÁGIO EM RADIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA E CIRURGIA ENDOVASCULAR” 

 
O Hospital do Coração de Alagoas, através do Centro de Treinamento em Radiologia 

Intervencionista e Cirurgia Endovascular torna público a realização do Processo Seletivo 

para o “Programa de Estágio em Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular”, 

referendado pela Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia 

Endovascular - SOBRICE, para preenchimento de 1 (uma) vaga para candidato que 

possuir Título de Especialista ou Residência Médica em Radiologia Geral ou Cirurgia 

Vascular. 

 
Art. 1º - INSCRIÇÕES: 

As inscrições estarão abertas no período de 15 de dezembro de 2021 a 31 de Janeiro de 

2022, dias úteis, das 8h às 11h e das 14h às 16h no Centro de Estudos, 3º andar do 

Hospital do Coração, na Rua Ariosvaldo Pereira Cintra, 152 - Gruta de Lourdes, Maceió - 

AL, 57052-580, Fone: (82) 2123-3462, pelo E-mail: jadielma.barros@hospitaldocoracao-

al.com.br/centrodeestudoshcal@gmail.com, ou ainda podendo ser recebidas por meio 

do envio da documentação exigida para o endereço acima citado, através dos correios 

como correspondência registrada (AR) ou SEDEX, endereçada ao CENTRO DE ESTUDOS 

– 3º andar, no entanto só serão aceitas as correspondências recebidas até o dia 31 de 

Janeiro de 2022. 

 
Art. 2º – REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 
2.1 – É necessário o preenchimento do formulário, que estará à disposição dos 

candidatos no site www.hospitaldocoracao-al.com.br sendo que o preenchimento 

correto é  de total responsabilidade dos interessados, não sendo permitidas alterações
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posteriores. O formulário devidamente preenchido e assinado deve ser anexado aos 

demais documentos citados no item 2.4 e entregue no Centro de Estudos, 3º andar do 

Hospital do Coração, no endereço citado acima ou enviado para o endereço através dos 

correios como correspondência registrada (AR) ou SEDEX. 

2.2 – A taxa de inscrição no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) deverá ser efetuada 

através de depósito identificado no Banco Itaú, agência n.º 0369, conta corrente n.º 

37934-2, em nome de CARDIODINAMICA LTDA – CNPJ 01.454407/000151 e o 

comprovante anexado junto da documentação exigida e entregue no ato da inscrição. 

2.3 – Documentos exigidos para a inscrição: 

2.3.1 – Formulário devidamente preenchido e cópia do pagamento efetuado com 

autenticação bancária. 

2.3.2 – Xerox do RG e CPF, sendo obrigatória a apresentação do documento original com 

foto apenas durante a realização das provas seletivas. 

2.3.3 – Xerox da Carteira do Regional de Medicina 

2.3.4 – Xerox do Diploma do Curso de Medicina. 

2.3.5 – Xerox do documento comprobatório da conclusão da Residência Médica ou 

Título de especialista em Radiologia Geral ou Cirurgia Vascular. 

2.3.6 2 fotos 3x4 

2.3.7 Xerox do Comprovante de Residência 

2.3.8 Xerox do Cartão de Vacinas convencionais e COVID-19 

2.4 – Normas gerais sobre as inscrições: 

2.4.1 – Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição. 

2.5.1 – As inscrições encerrar–se–ão, sem prorrogação, no dia 31 de Janeiro de 2022. 

2.5.2 – A inscrição implica o reconhecimento e a aceitação pelo candidato das 

condições totais previstas neste Edital. 

2.5.3 – O não cumprimento das exigências implicará o indeferimento da inscrição.
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Art. 3º – DAS PROVAS: 

3.1 – O processo seletivo será executado em duas etapas, sendo a primeira etapa com 

prova escrita, com questões de múltipla escolha, com valor de 50% e a segunda etapa 

análise curricular e entrevista com valor de 50%. 

3.2 – Local e horário da realização da prova: 

3.2.1 – Primeira etapa: 

Prova Escrita 

Será realizada, na sala de reunião do Hospital do Coração na Rua Ariosvaldo Pereira 

Cintra, 152 - Gruta de Lourdes, Maceió - AL, 57052-580, no dia 09 de Fevereiro de 2022, 

às 8h, devendo o candidato apresentar-se 30 minutos antes. A prova será escrita, 

objetiva, versando sobre conhecimentos médicos em Radiologia Intervencionista e 

Cirurgia Endovascular com duração de 1h30m (uma hora e 30 minutos). A prova objetiva 

(escrita) será em forma de testes, por meio de questões de múltipla escolha, com 4 

(quatro) alternativas de resposta, contendo 25 questões. O resultado das provas será 

divulgado em até 5 dias após sua realização. 

3.2.2 – Segunda etapa: 

Análise curricular e Entrevista 

Será realizada na sala de reunião do Hospital do Coração, na Rua Ariosvaldo Pereira 

Cintra, 152 - Gruta de Lourdes, Maceió - AL, 57052-580, no dia 09 de Fevereiro de 2022, 

às 10h. O resultado da segunda etapa será publicado ainda no mesmo dia. 

– Normas gerais da realização das provas: 

3.2.3 – No dia da prova o candidato deverá apresentar o documento de identidade. 

3.2.4 – O candidato deverá comparecer no local da prova 30 minutos antes do horário 

previsto para o início da prova, munido do currículo, caneta azul ou preta, no endereço 

citado no item 3.2.1. 

3.2.5 – Haverá um tempo de 15 minutos de tolerância, contado do horário previsto para 

o início da prova, após o qual será vedada a entrada ao candidato que chegar ao local 

da prova. 

3.2.6 – As dúvidas relacionadas às questões da prova deverão ser relacionadas em uma 

folha de ocorrências à parte, que será entregue pela comissão organizadora, às quais 
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serão analisadas posteriormente. Não será permitida discussão da correção das 

questões durante a realização da prova. 

3.2.7 – O candidato não poderá sair da sala com o caderno de provas ou parte dele, este 

caderno deverá ser assinado e entregue junto com o gabarito. 

3.2.8 – Os candidatos deverão entregar o currículo no horário da prova objetiva. 

3.2.9 – O resultado final será divulgado no dia 14 de fevereiro de 2022, no site:  

www.hospitaldocoracao-al.com.br 

3.2.10 - Caso haja alguma alteração deste edital após o período de inscrição, esta será 

enviada diretamente para o e-mail do candidato, com no mínimo 3 (três) dias de 

antecedência da data das provas. 

 
Art. 4° – DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

4.1 – Será eliminado o candidato que durante a prova comunicar-se com outro 

candidato ou pessoas estranhas, bem como utilizar livros e notas, portar telefones 

celulares, e aparelhos eletroeletrónicos, durante a realização da prova. 

4.2 – Será selecionado o candidato que obtiver maior número de pontos nas duas 

etapas. 

4.3 – Havendo empate no resultado final, o desempate será em favor do candidato 

que obtiver o maior número de pontos na 1º etapa. Persistindo o empate, a classificação 

será em favor do candidato mais idoso. 

 
Art. 5° – DA MATRÍCULA: 

A matrícula do programa será realizada  no dia 16 de fevereiro de 2022 junto à 

comissão organizadora do Centro de Estudos, 3º andar do Hospital do Coração, na Rua 

Ariosvaldo Pereira Cintra, 152 - Gruta de Lourdes, Maceió - AL, 57052-580. O não 

cumprimento da matrícula no prazo implicará na desclassificação do       candidato. 

5.1 – Para ser matriculado o candidato deverá comparecer no Centro de Estudos, 3º andar 

do Hospital do Coração, na Rua Ariosvaldo Pereira Cintra, 152 - Gruta de Lourdes, Maceió - AL, 

57052-580, munido dos documentos originais solicitados no item 2.3. 
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5.2 – O Programa de Estágio em Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular terá 

início em 01 de março de 2022 e o término previsto em 28 de fevereiro de 2024. 

 
Art. 6° – DO ESTÁGIO: 

O estagiário aprovado e regularmente matriculado iniciará seu programa em 01 de 

março de 2022 com duração de 2 (dois) anos, sendo obrigatória a assinatura do contrato 

de prestação de serviços educacionais com a finalidade de estágio teórico-prático, 

reconhecido pela Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia 

Endovascular (SOBRICE). 

O candidato regularmente matriculado que não comparecer até o dia 02 de março de 

2022 será considerado desistente. 

O médico admitido como estagiário obedecerá ao regimento interno do hospital em que 

se realizarão suas atividades. 

 
Art. 6° – DAS INSTRUÇÕES GERAIS: 

Os documentos dos candidatos não classificados estarão à disposição dos interessados 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do início do Programa, após o referido 

prazo deverão ser destruídos se não solicitados oficialmente. 

 

Art. 7° - CARGA HORÁRIA TOTAL  

5.760 horas (60 horas semanais por 2 anos).  

 

Art. 8º TREINAMENTO EM SERVIÇO SOB SUPERVISÃO  

De 80 a 90% da carga horária total, assim distribuídas:  

7.1 - 5% da carga horária total em Unidade de Internação: atendimento sob supervisão 

em enfermaria própria da especialidade ou de especialidade afim, visitas hospitalares, 

interconsulta de pacientes de outras especialidades e apresentação de casos clínicos.  

7.2 - 5% da carga horária total em Ambulatório: atendimento sob supervisão em 

ambulatório próprio da especialidade ou de especialidade afim, interconsulta 
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ambulatorial de pacientes de outras especialidades e discussões clínicas.  

 

7.3 - 10% da carga horaria total em Pronto-socorro / Urgência: atendimento e 

participação em procedimentos sob supervisão em ambiente de urgência/emergência, 

e plantões.  

7.4 - 30% da carga horaria total em Procedimentos percutâneos: participação em 

procedimentos percutâneos diagnósticos e terapêuticos sob supervisão.  

7.5 - 30% da carga horária total em Procedimentos endovasculares: participação em 

procedimentos endovasculares diagnósticos e terapêuticos sob supervisão. 
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ANEXO I 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Assuntos: 

 
 

1. Segurança do paciente.  

2. Conhecimento das drogas mais utilizadas.  

3. Física das Radiações, da Ressonância Magnética e da Ultrassonografia.  

4. Radioproteção.  

5. Ultrassonografia com Doppler.  

6. Angiotomografia computadorizada.  

7. Angiorressonância magnética.  

8. Angiografia por subtração digital.  

9. Flebografia.  

10. Coleta sanguínea por cateterismo seletivo.  

11. Biópsia hepática e esplênica e estruturas abdomino-pélvicas.  

12. Biópsia renal, adrenal e estruturas retroperotoneais.  

13. Biópsia do sistema musculoesquelético.  

14. Biópsia pulmonar e mediastinal.  

15. Toracocentese, parecentese e punção de coleções.  

16. Punções aspirativas por agulha fina de estruturas cervicais.  

17. Drenagens de abscessos e coleções.  

18. Ablação percutânea de tumores hepáticos, renais, adrenais, pulmonares e ósseos.  

19. Intervenções percutâneas gastrointestinais: gastrostomia, jejunostomia, stent intestinal, etc. 

20. Intervenções percutâneas hepatobiliares: drenagem biliar, colecistostomia, colangioplastia 

com stent, etc.  

21. Intervenções percutâneas gênitourinárias: nefrostomia, cistostomia, implante de cateter 

ureteral, etc.  
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22. Intervenções percutâneas linfáticas.  

23. Doença aterosclerótica, angioplastia e implante de stent endovascular.  

24. Doença aneurismática aórtica, dissecção de aorta, implante de endoprótese de aorta.  

25. Acessos vasculares difíceis, cateteres semi-implantáveis e totalmente implantáveis.  

26. Trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, trombólise arterial ou venosa de 

membros, implante de filtro de veia cava e trombectomia pulmonar.  

27. Embolização no contexto do trauma.  

28. Pesquisa e embolização de sangramento digestivo.  

29. Miomatose uterina, adenomiose, tumores ginecológicos e embolização das artérias uterinas. 

30. Hiperplasia prostática benigna e embolização das artérias prostáticas.  

31. Hepatocarcinoma, metástases hepáticas, quimioembolização e embolização de tumores.  

32. Fístulas arteriovenosas pulmonares, aneurismas e pseudoaneurismas das artérias pulmonares, 

processos infecciosos pulmonares e embolização de hemoptise.  

33. Embolização de sangramento periparto.  

34. Embolização de varizes periuterinas e varicocele.  

35. Malformações vasculares periféricas, embolização e escleroterapia.  

36. Especificidades dos procedimentos realizados no público pediátrico. 
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ANEXO II 
 
 
Evento Data Prevista 

Divulgação do Edital em Mídias da Instituição (site e instagram) 13/12/2021 

 
Inscrições 15/12/2021 a 

31/01/2022 
Prova Escrita 09/02/2022 às 8h 

Análise Curricular e Entrevista 09/02/2022 às 10h 

Resultado Final 14/02/2022 

Matrícula do Programa 16/02/2022 

Início do Programa 01/03/2022 
 
 
 
 
 
 

Márcio Medeiros - CRM 5031 

(Coordenador da Comissão de Estágio em Radiologia Intervencionista e Cirurgia 

Endovascular do Hospital do Coração) 

 

 

Patrícia Caldas de Oliveira – CRM 5320 

(Coordenadora do Programa de Residência Médica do Hospital do Coração) 

 

 

Ana Carolina do Nascimento Calles 

(Coordenadora do Centro de Estudos do Hospital do Coração) 
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