
EDITAL DE CONCURSO DE ESPECIALIZACAO DOS HOSPITAIS FELICIO ROCHO, MADRE 
TERESA E MATER DEI – BH 

Área de atuação em Cirurgia do Tornozelo e Pé 
Vigência 2019 

 

Disposições iniciais: 

Os Hospitais Felício Rocho, Madre Teresa e Mater Dei convocam os interessados 
para o concurso de seleção de especializandos ortopedistas na área de atuação em 
cirurgia do Tornozelo e Pé para o ano letivo de 2019, que iniciará em abril/2019, 
terminando ao final do mês de março/2020. 

 
Das vagas: 

Serão disponibilizadas até 03 (três) vagas, a critério do serviço. 
 
Pré-requisitos: 

Todos candidatos deverão obrigatoriamente ter sido aprovados como membros 
titulares em Ortopedia-Traumatologia pela SBOT, estando quites com suas obrigações 
legais junto à instituição, até o momento de início das atividades. 

 
Das inscrições: 

Os candidatos podem realizar as inscrições por e-mail até o dia 31/01/2019. Para 
o processo de inscrição será necessário enviar para o endereço: 
thiagoalesilva@yahoo.com.br, os seguintes documentos: 

- Curriculum vitae resumido em formato PDF 
- Foto 3x4 

Obs: somente serão consideradas válidas inscrições realizadas até a data supra-citada e 
com a documentação completa em anexo. 

 
Do processo de avaliação: 

O processo de avaliação será composto por três etapas. Estas terão a seguinte 
disposição: 

- Prova teórica objetiva, a se realizar no dia 02/03/2019, no Hospital Mater Dei – 
unidade Contorno (end Av do Contorno, n 9000, subsolo 2), às 8h, horário de Brasília. A 
prova terá como tema ortopedia geral e cirurgia do Tornozelo e Pé. A pontuação máxima 
nessa etapa será de 50 pontos. 

- Entrevista individual com cada candidato, a ser realizada no mesmo espaço e 
dia da realização da prova teórica. A pontuação máxima nessa etapa será de 25 pontos. 

- Análise dos currículos enviados. A pontuação máxima será de 25 pontos. 
 
Do resultado: 

A divulgação do resultado final ocorrerá em até 10 (dez) dias uteis após a 
realização da prova teórica. 

 
 
 

Belo Horizonte, 07/11/2018 


