EDITAL
DE
SELEÇÃO DE
CANDIDATOS
PARA O
CURSO
DE
APERFEIÇOAMENTO MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
E APERFEIÇOAMENTO MÉDICO EM ULTRASSONOGRAFIA - 2018
ERRATA Nº 01/2018

O Diretor administrativo e Coordenador do CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E APERFEIÇOAMENTO
MÉDICO EM ULTRASSONOGRAFIA do Centro de Diagnóstico por Imagem de
Fernandópolis faz saber: fica EXCLUÍDO do item 2.1.2 a letra “O”,
”, onde se lê:
2.1.2 - No ato da inscrição o candidato deverá entregar:
a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido.
b) Fotocópia do Comprovante de inscrição no Conselho Regional ou Federal de
Medicina ou substituição pelo comprovante de conclusão
conclusão do Curso de Medicina ou
Declaração da Instituição onde o candidato cursa o último período do curso médico;
c) Fotocópia do Currículo Resumido;
d) Uma foto 3x4 colorida;
e) Fotocópia LEGÍVEL do cadastro de pessoa física (CPF)
f) Fotocópia LEGÍVEL da carteira de identidade;
g) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
h) Desempenho durante a graduação (Histórico Escolar);
i) Duração do internato;
j) Iniciação à produção científica (Trabalho publicado ou apresentado em Congresso);
k) Monitorias, ligas e tutorais;
m) Participação em Congressos e Cursos de Extensão;
o) Desempenho no Exame do Cremesp;
p) Mestrado e/ou doutorado Stricto Sensu.

Leia-se:

2.1.2 - No ato da inscrição o candidato deverá entregar:
a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido.
b) Fotocópia do Comprovante de inscrição no Conselho Regional ou Federal de
Medicina ou substituição pelo comprovante de conclusão do Curso de Medicina ou
Declaração da Instituição onde o candidato cursa o último período do curso médico;
c) Fotocópia do Currículo Resumido;
d) Uma foto 3x4 colorida;
e) Fotocópia LEGÍVEL do cadastro de pessoa física (CPF)
f) Fotocópia LEGÍVEL da carteira de identidade;
g) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
h) Desempenho durante a graduação (Histórico Escolar);
i) Duração do internato;
j) Iniciação à produção científica (Trabalho publicado ou apresentado em Congresso);
k) Monitorias, ligas e tutorais;
m)) Participação em Congressos e Cursos de Extensão;
p)) Mestrado e/ou doutorado Stricto Sensu.

Permanecem válidos e vigentes os demais termos do edital.

Fernandópolis,
Fernandópolis 17 de janeiro de 2018

Dr. Rubens Sato Sano

Diretor Administrativo e Coordenador do Curso

