
ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLGIA CLÍNICA ITACOR – Instituto Tecnológico de 

Avaliação do Coração  

EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO 2017.1  

O Coordenador da Comissão de Ensino, Dr. Newton Nunes de Lima Filho, e o Diretor Clínico Dr. 

José Itamar Abreu Costa,  

 

comunicam que estarão abertas, na Secretaria da Comissão de Ensino, as inscrições para o 

processo seletivo de candidatos ao preenchimento de vagas no Programa de Estágio em 

Cardiologia Clínica oferecido por esta instituição.  

1. DA INSTITUIÇÃO:  

1.1 Endereço: Rua Coelho de Resende, 831/Sul. Teresina - PI. CEP 64001-370  

1.2 – Telefone: (86) 2106-7800  

1.3 – Fax: (86)21067811  

1.4 – E-mail: diretoria@itacor.com.br/marketing@itacor.com.br 

 

2. DO PROGRAMA, VAGAS E PRÉ-REQUISITOS:  

 

 

CODIGO DURAÇÃO 

 

ESPECIALIDADE 

 

VAGAS 

 

DURAÇÃO 

 

 

 

 

001 

 

 

CARDIOLOGIA 

 

06 

 

02 (DOIS) ANOS 

 

2.1 Pré-requisito: Graduação em medicina.  

3. DAS INSCRIÇÕES:  

3.1 A inscrição e a aprovação no processo seletivo não garantem a efetivação da matrícula do 

candidato no Programa de Estágio pretendido. Tal efetivação estará condicionada a 

apresentação do registro no Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí, no prazo 

previsto e outros documentos relacionados no item “matrícula”.  

3.2 Em se tratando de médicos brasileiros, formados por faculdades estrangeiras, o diploma 

deve estar revalidado por universidade pública, na forma da Lei.  

3.3 Aos médicos estrangeiros formados no Brasil será exigida a apresentação do visto de 

permanência no Brasil, diploma revalidado ou de protocolo de solicitação de revalidação. 

 4. PERÍODO E FORMA DE REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:  

4.1 As inscrições serão realizadas no período de 14/11/2016 a 13/01/2017, das 8 às 12 

horas e das 14 às 18 horas, no seguinte endereço: Rua Coelho de Resende, 831/sul – ITACOR 

– Comissão de Ensino. Teresina - PI. CEP 64001- 370  

4.2 Deverá ser paga uma taxa de inscrição no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).  



4.3 A inscrição poderá ser efetuada pelo correio. O candidato deverá encaminhar os 

documentos exigidos pelo serviço SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR), sendo considerada 

válida a data da postagem constante no carimbo aposto ao SEDEX.  

4.4 As inscrições realizadas pelo correio serão aceitas com data limite de 13/01/2017.  

4.5 Para inscrição via correio, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição em 

qualquer agência, do Banco do Brasil, agência 1637-3 conta no 43631-3, a favor do ITACOR – 

Comissão de Ensino.  

4.6 O candidato deverá preencher e assinar a ficha de inscrição (disponível no local) com letra 

legível. Para candidatos que forem efetuar sua inscrição via correio, a ficha de inscrição estará 

disponível no site www.itacor.com.br  

4.7 As inscrições poderão ser efetuadas através de Procuração, sendo de inteira 

responsabilidade do candidato às informações fornecidas pelo procurador. 

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA INSCRIÇÃO:  

5.1 Ficha de inscrição (devidamente preenchida e assinada)  

5.2 Fotocópia da Cédula de Identidade;  

5.3 Fotocópia do Comprovante de Inscrição no Conselho Regional de Medicina ou Diploma de 

Médico  

5.4 Fotocópia do comprovante de estar em dia com o Serviço Militar, para candidatos do sexo 

masculino;  

5.5 01 (uma) foto 3 x 4 recente; 

 5.6 Comprovante original da taxa de pagamento da inscrição;  

6. NORMAS GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES: 

 6.1 A inscrição poderá ser cancelada, com devolução do comprovante, se solicitada até no 

mínimo 07 (sete) dias antes da realização da primeira etapa do concurso.  

6.2 As inscrições encerrar-se-ão, improrrogavelmente, no dia e horário fixados neste Edital.  

6.3 As inscrições feitas através de cheques somente serão consideradas realizadas quando da 

compensação dos mesmos. 

 6.4 As inscrições implicam o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, das condições 

totais previstas neste Edital. 

6.5 O não cumprimento das exigências implicará o indeferimento da inscrição.  

7. DAS PROVAS:  

7.1 O processo seletivo será realizado em três etapas, sendo a primeira etapa uma prova de 

conhecimentos em medicina interna com múltipla escolha (Data: 14/01/2017). A segunda 

etapa será uma análise curricular. A terceira etapa será uma entrevista (Data: 19/01/2017).  

8. SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO:  

8.1 Participarão desta etapa todos os candidatos inscritos.  

8.2 Constará de análise curricular e terá caráter classificatório.  

http://www.itacor.com.br/


 

 

9. TERCEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO:  

9.1 Será feita uma entrevista com a participação de psicólogos e preceptores. Terá um caráter 

classificatório.  

10. LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:  

10.1 PRIMEIRA ETAPA:  

10.1.1 Será realizada no ITACOR ou outro local apropriado, a ser definido pela Comissão de 

Ensino, no dia 14/01/2017, sábado, com início às 08h00minh e com 4 horas de duração.  

10.2 SEGUNDA ETAPA:  

10.2.1 Os candidatos aprovados na primeira etapa terão seus currículos analisados após o 

resultado da mesma. NÃO HAVERÁ ARGUIÇÃO CURRICULAR. Os currículos deverão ser 

entregues no dia da prova escrita, impreterivelmente. Os candidatos que não forem aprovados 

na primeira etapa poderão pegar seus currículos após o final do processo seletivo, na 

Comissão de Ensino do ITACOR.  

10.3 TERCEIRA ETAPA:  

10.3.1 Será realizada no dia 19/01/2017, com todos os candidatos aprovados na primeira 

etapa. O local e horário das entrevistas será divulgado no dia 17/01/2017, na Comissão de 

Ensino do ITACOR e/ou site: www.itacor.com.br  

11. NORMAS GERAIS DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 11.1 O candidato deverá comparecer 30 minutos antes do horário previsto para o início da 

prova, munido de lápis, caneta preta e borracha (quando da realização da primeira etapa); 

 11.2 É proibido ao candidato portar quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo que desligados, 

incluindo, relógios, computadores de mão, calculadoras, telefone celular (mesmo desligados). 

A comprovação do porte de qualquer equipamento eletrônico por parte do candidato resultará 

em sua eliminação do processo seletivo.  

11.3 Relógios de parede serão colocados em todas as salas onde serão realizadas as provas 

para verificação do horário de início e término da prova. 

 11.4 Fica proibida a solicitação de anulação de questões ou edição de enunciados de questões 

durante o período de realização das provas;  

11.5 Em caso de revisão de questões das provas o candidato terá o direito de recorrer até o 

período máximo de 24 horas após a liberação do gabarito, devendo justificar-se encaminhando 

cópia das referências bibliográficas.  

12. RESULTADOS: 

 12.1 O resultado final será divulgado no dia 23/01/2017, na Comissão de Ensino do ITACOR 

e/ou site www.itacor.com.br, em ordem decrescente de classificação. O número de vagas 

define os aprovados, seguidos pelos excedentes.  

13. DAS VAGAS:  

http://www.itacor.com.br/


13.1 As vagas serão ocupadas pelos candidatos que alcançarem maior pontuação nas provas 

(primeira segunda e terceira etapas);  

13.2 Em caso de empate será considerado aprovado o candidato que obtiver maior nota na 

Primeira Etapa. Se ainda permanecer o empate será considerado aprovado o candidato que for 

mais velho. 

 13.3 Caso haja desistência de algum dos 06 candidatos já matriculados será convocado o 

próximo candidato classificado, no período máximo de 60 dias após o início do Programa.  

14. DA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA  

14.1 A matrícula do candidato aprovado será realizada no período de 24/01/2017 a 

31/01/2017, no horário de 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, na Comissão de Ensino do 

ITACOR a partir do pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 250,00.  

14.2 Serão exigidos os originais e cópias dos seguintes documentos para matrícula:  

14.2.1 Cédula de Identidade;  

14.2.2 CPF;  

14.2.3 Comprovante de Inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí. O 

candidato terá até 31/01/2017 para apresentar o Comprovante de Inscrição no Conselho 

Regional de Medicina do Estado do Piauí.  

14.2.4 Comprovantes de estar em dia com o Serviço Militar e com as obrigações eleitorais;  

14.2.5 Duas fotos 3 x 4 recentes;  

14.3 Os candidatos aprovados deverão comparecer para realização da matrícula no período 

estipulado. 

 14.4 Em caso de vagas não preenchidas, os candidatos excedentes serão convocados através 

de carta ou telefonema. O não comparecimento no período máximo de 02 (dois) dias úteis 

após o início do estágio, implicará em perda da vaga.  

15. DO INÍCIO DO PROGRAMA  

15.1 O programa terá início no dia 01/02/2017;  

16. DO REGULAMENTO DO ESTÁGIO: 

 16.1 Encontra-se à disposição do candidato o Regulamento do Estágio em Cardiologia Clínica 

do ITACOR, na Comissão de Ensino.  

17. DOS CASOS OMISSOS:  

17.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Ensino. 


