
EDITALDE SELEÇÃO PARA ESTAGIO EM MEDICINA E CIRURGIA DO 
TORNOZELO E PÉ NO SERVIÇO DO HOSPITAL HOMERO DE 
MIRANDA GOMES (HRSJ) – SÃO JOSÉ (Estágio Credenciado pela 
ABTPe) ANO 2021 INSCRIÇÕES 
 
1 – Estarão abertas no período das 08:00hs do dia 02/02/2021 às 18hs ao dia 08/03/2021 
(horário do envio pelo candidato), pela internet; via email, inscrições para Seleção Um  Médico 
Ortopedista interessado em realizar estágio de aprimoramento junto ao Grupo de Tornozelo e 
Pé de Florianópolis. Os candidatos devem ter concluído o programa de residência médica em 
Ortopedia e Traumatologia e obtido o título de Especialista pela Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia.  
 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
2 – A inscrição será feita pela internet através do email pefloripa@aol.com. O candidato deverá 
solicitar inscrição enviando copia da ficha abaixo com as seguintes informações da ficha de 
inscrição, sem custo, sendo somente considerada efetivada quando do envio do e-mail de 
confirmação de inscrição:  

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
NOME: 
RG: 
CPF: 
CRM: 
ENDEREÇO: 
Local de Formação em ortopedia: 
 
2.1 –Quanto a exigência de título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia: no ato da 
inscrição é necessário o título de Especialista pela SBOT ou a copia da inscrição da prova para 
obtenção de título até o ano de 2021, sendo que o inicio do estágio estará condicionado à 
obtenção do título. Caso o selecionado não preencha este requisito será eliminado do processo.  
 

SELEÇÃO  
 
3 – A seleção do candidato a R4 no HRSJ, constará de 2 fases:  
3.1 – Exame escrito eliminatório: constará de questões referentes a área de medicina e cirurgia 
do tornozelo e pé e terá o peso 7 (sete). Será realizado no dia 16 de Março de 2020 às 19 horas 
na sala reunião de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Regional de São Jose (Homero 
Gomes de Carvalho), situado à Rua Adolfo Donato da Silva s/n Praia Comprida São José, SC.  
3.2 -Argüição do “curriculum vitae”: serão convocados todos os candidatos presentes na prova 
escrita, na mesma data, às 20 horas para argüição do “curriculum vitae” . Esta etapa terá peso 3 
(três) e será baseado na avaliação de: 



3.2.1 trabalhos publicados 0,8 
3.2.2 trabalhos apresentados em congressos 0,8  
3.2.3 Participação no Congresso da ABTPe 0,4  
3.2.4 Etica Profisisional 1,0  
 
4 – A ausência do candidato a qualquer uma das fases implicará na sua eliminação do processo.  
 

RESULTADO FINAL  
 
5 -O resultado final, estará disponível, via e-mail para todos os candidatos, informando sua nota 
e classificação. O resultado será publicado no mural da Disciplina de Ortopedia e Traumatologia 
do Hospital Regional de São José, à partir das 21 horas de 16/03/2031. 
5-1. Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver maior nota no exame escrito. 
Persistindo o empate, será adotado os seguintes critérios de desempate: maior nota no 
currículo; o de maior idade, consecutivamente.  
 
MATRÍCULA  
6 – Os candidatos aceitos assinarão contrato padrão de um ano de matrícula ou documento 
equivalente, pelo qual se submeterão às condições do estágio e aos regulamentos vigentes, 
ocasião em que apresentarão ao Staff responsável pela seleção os seguintes documentos:                         
 
● Curriculum vitae  
● Fotocópia do diploma de médico;  
● Fotocópia do CPF e de Cédula de Identidade;  
● Fotocópia da carteira de médico do CRM (inscrição Santa Catarina) ou comprovante de 

inscrição Número de inscrição INSS ; 
● Seguro para acidentes pessoais por um período de 12 meses.      

 
7 -Os candidatos aceitos deverão entrar em exercício de suas atividades no dia 02 de Abril de 
2017, sob pena de serem considerados desistentes.   
8 – Os candidatos que não atenderem as datas dos itens anteriores serão considerados 
desistentes. Nesta hipótese, ou havendo desistência formal, será convocado um suplente para 
assumir imediatamente a vaga, respeitado a ordem de classificação dos candidatos.  
 

Estágio 
 
9. O estágio será compreendido entre as datas de 29 de Março de 2021 e 28 de Março de 2022, 
sem bolsa e de tempo integral.  
9.1 O estágio será compreendido de atividades teóricas e atividades práticas em ortopedia 
pediátrica e adulta na área de atuação de Tornozelo e Pé, com programa a ser apresentado 
quando do resultado da seleção do candidato.  



9.2. No mês de março de 2022 o estagiário deverá apresentar trabalho científico de conclusão 
do estágio, sendo a apresentação em reunião científica do grupo em data a ser estabelecida e 
após o de acordo do grupo deverá ser enviado à Revista da ABTPé.  
9.3 Ao final do período de 12 meses de estágio, o estagiário receberá certificado de conclusão, 
sendo que a emissão do certificado ficará sujeita conclusão do trabalho científico  
 

Outras informações: Mário Kuhn Adames – pefloripa@aol.com. (48) 99129-8348 

 

Florianópolis, SC 31 de janeiro de 2021 

 

____________________ 
Mário Kuhn Adames 

CRN-SC 9083 

 


