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PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA  

(CREDENCIADO PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CLÍNICA MÉDICA) 

PROCESSO SELETIVO 2020 

O Departamento de Clínica Médica do Complexo de Saúde São João de Deus comunica a 
abertura das inscrições para o processo seletivo de candidatos ao preenchimento de vagas no 
Programa de Especialização - Latu Sensu em Clínica Médica credenciado pela Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica. 

CRONOGRAMA DO PROCESSO

INSCRIÇÕES 18/12/2019  
a  

09/01/2020

SELEÇÃO 
Prova escrita 

ENTREVISTA 
ANÁLISE CURRICULAR

14 a 21/01/2020

RESULTADO FINAL Até 28/01/2020

MATRÍCULA De 29/01/2020 a   
03/02/2020

INÍCIO DAS 
ATIVIDADES

02/03/2020

ESPECIALIDADE VAGAS DURAÇÃO CARGA HORÁRIA 
SEMANAL

PRÉ-
REQUISITO

Clínica Médica 4 2 anos 60h Graduação 
em 

Medicina
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REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo  e-mail do Centro de Estudos do CSSJD.  

O candidato deverá: 

1-Preencher a Ficha de Inscrição anexa; 

2-Efetuar o depósito bancário da taxa de inscrição de acordo com os dados abaixo: 

SICOOB CREDICOM 

Banco          756 

Agência       4027 - 4  

Conta           40.009.243-3 / DCM - II - Clínica de Diagnósticos Ltda. 

Valor             R$ 200,00 (Duzentos Reais)  

Identificado “Processo Seletivo” ; 

3-Escanear os dois documentos acima e enviá-los para centrodeestudos@cssjd.org.br. 

4-Os candidatos receberão um e-mail de confirmação da inscrição ao final do período de 
inscrições emitido pelo Centro de Estudos. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
Cópia do diploma de conclusão de curso e carteira do Conselho Regional de Medicina, ou 

certificado de previsão de conclusão de curso, emitido pela Faculdade de Medicina; 

Cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição; 
Em se tratando de médicos estrangeiros, as inscrições somente poderão ser realizadas 

mediante a apresentação do diploma revalidado (conforme Resolução CNE nº 1, de 28/01/02) 
e do registro em qualquer Conselho Regional de Medicina do Brasil. Será exigida ainda, 
comprovação suplementar do visto permanente no país. 
Em se tratando de médicos brasileiros, formados por faculdades estrangeiras, o diploma deve 

estar revalidado.  
Aos médicos estrangeiros formados no Brasil será exigida a apresentação do visto 

permanente no Brasil e a Carteira Nacional de Estrangeiro. 

CSSJD/DCM/PS-2020        �2

mailto:centrodeestudos@cssjd.org.br


�

COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS  

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA  
�

NORMAS GERAIS DAS INSCRIÇÕES: 
O correto preenchimento da Ficha de Inscrição e a veracidade dos dados fornecidos são de 

inteira responsabilidade do candidato. 
As inscrições serão consideradas efetivadas somente após o pagamento da taxa de inscrição e 

o recebimento  do e-mail comprobatório enviado pelo Centro de Estudos. 
Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição. 

As inscrições implicam o reconhecimento e aceitação, pelo candidato, de todas as condições 
previstas neste edital. 
O não cumprimento das exigências contidas neste edital implicará o indeferimento da 

inscrição. 
A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na Ficha de Inscrição, bem como 

apresentação de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição ou 
anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. O Departamento de Clínica 
Médica do Complexo de Saúde São João de Deus não se responsabilizará por quaisquer atos 
ou fatos decorrentes de informações e/ou endereços incorretos ou incompletos fornecidos 
pelo candidato. 
As comunicações referentes ao Processo Seletivo serão feitas através de através de e-mail 

que o candidato especificar na Ficha de Inscrição. 
É fundamental o preenchimento completo e correto da ficha de inscrição, pois esta será a 

fonte dos dados de contato com o candidato. A Ficha de Inscrição se encontra em arquivo 
anexo ao edital. 

O Processo Seletivo será realizado nas dependências do Centro de Estudos do Complexo 
de Saúde São João de Deus, localizado à Rua do Cobre, nº 800, Bairro Niterói - 
Divinópolis / MG, em etapa única e que contemplará as seguintes modalidades:  

1 - Prova escrita;  

2 - Análise Curricular;  

3 - Entrevista. 
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No dia da seleção, o candidato deverá apresentar junto à Comissão do Processo Seletivo: 
1-Documento de identidade; 
2-Comprovante do depósito bancário da taxa de inscrição e 
3-Currículo impresso no modelo Curriculum Vitae ou na Plataforma Lattes acompanhado 
das cópias simples dos documentos. 

A lista dos aprovados será divulgada no site do CSSJD e em painel do Centro de 
Estudos.O candidato aprovado ou seu representante legal deverá efetuar a matrícula no  
Centro de Estudos do Complexo de Saúde São João de Deus, Rua do Cobre, nº 800, 
Bairro Niterói – Divinópolis/MG. VIDE CRONOGRAMA PARA AS DATAS. 
Em caso de desistências, serão feitas convocações de excedentes, periodicamente, por 

ordem decrescente de classificação. Decorrido esse prazo, os candidatos que não se 
matricularem ou não forem localizados, serão considerados desistentes.  
Para matrícula serão exigidos os originais ou cópias autenticadas dos seguintes 

documentos: Cédula de Identidade; CPF; certidão de nascimento ou casamento; 
comprovante de endereço; comprovante de Inscrição única ou suplementar no 
Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, diploma de médico, procedentes de 
instituição de ensino autorizada pelo MEC; comprovante de estar em dia com o Serviço 
Militar (específico para sexo masculino); 2 (duas) fotos 3x4 recentes; Laudo médico ; 
cartão de vacinas atualizado. 
Será considerado eliminado o candidato que deixar de apresentar, na data da 

matrícula, qualquer documentação exigida. 
Não será admitida, em hipótese alguma, matrícula sob condição de posterior 

atendimento das exigências previstas neste Edital. 

As referências bibliográficas são: 

1. Goldman Cecil Medicina – 24ª Edição 
2. Current Medical Diagnosis and Treatment 2017 

3. UpToDate – www.uptodate.com 
4. Medicina Interna de Harrison – 19ª Edição 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

O resultado final será divulgado pelo site do CSSJD e no Centro de Estudos do Complexo de 
saúde São João de Deus, Divinópolis/MG. 

Não serão fornecidas declarações de aprovação parcial no processo seletivo. 
Os documentos não aproveitados (inclusive currículo) dos candidatos não classificados 

serão devolvidos até sessenta dias após o resultado final do concurso, sendo incinerados 
aqueles não reclamados no prazo estipulado. 

   O Programa de Especialização em Clínica Médica terá início no dia 02 de março de 2020. 
   Os candidatos deverão se informar junto ao coordenador do programa, o local, horário e condições 
para a sua apresentação. 

Não havendo o preenchimento das vagas, poderá ser realizado outro concurso de seleção a 
critério da Comissão do Processo Seletivo. 

Não haverá vínculo empregatício entre o Complexo de Saúde São João de Deus ou o 
Departamento de Clínica Médica e o médico especializando, pois este estará 
participando de curso de formação e deverá recolher contribuição previdenciária como 
autônomo. 
O Programa não prevê qualquer tipo de bolsa ou qualquer tipo de incentivo financeiro 

destinado ao especializando. 

Para conclusão do Programa de Especialização em Clínica Médica será exigido do aluno 
uma Trabalho de Conclusão de Curso(TCC).  

O presente Programa de Especialização em Clínica Médica não confere ao postulante o 
Título de Especialista.  

Ao término do programa, o médico, tendo logrado êxito e aproveitamento, recebe o 
certificado do programa credenciado pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, o que 
o habilita a se submeter, de acordo com normas próprias e específicas anuais do edital, 
ao Concurso para Obtenção do Título de Especialista em Clínica Médica - vide: http://
www.sbcm.org.br/prova_titulo/2019/edital_cm_2019.pdf. 
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