CETRUS – Centro de Diagnóstico em Tomografia,
Ressonância e Ultrassonografia
Processo Seletivo para o Programa de Monitoria Voluntária em Medicina Fetal

Edital Nº 01/2020 - SRCA
O Centro de Diagnóstico em Tomografia, Ressonância e Ultrassonografia, por intermédio do Setor de
Registro e Controle Acadêmico, abre as inscrições e estabelece as normas para o processo de seleção de
candidatos para o Programa de Monitoria Voluntária em Medicina Fetal.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Do objeto
O objeto do presente edital é a realização de processo seletivo para a seleção de candidatos para o Programa
de Monitoria Voluntária em Medicina Fetal, a ser realizado pelo CETRUS.
DO PROGRAMA
O referido programa será realizado no formato de monitoria e abrange todos os módulos regulares previstos
na matriz curricular do Programa Completo de Aperfeiçoamento em Medicina Fetal ofertados na Unidade
CETRUS São Paulo, SP. O programa tem duração de 12 meses e carga horária total de 360 horas presenciais.
As atividades se darão às sextas-feiras, sábados e domingos das 8h às 19h, mensalmente e de acordo com o
cronograma previsto no site desta Instituição.
Local: CETRUS – Unidade - Av. Jabaquara, 474 - São Paulo/SP.
PRÉ-REQUISITO
Alunos matriculados, com pelo menos 6 meses de frequência no curso até a data da prova, ou alunos que
concluíram o Programa Completo de Aperfeiçoamento em Medicina Fetal promovido pelo CETRUS, com
frequência superior a 80% e aprovação nas atividades propostas pela coordenação.
Todos os candidatos a monitoria devem estar matriculados no Simpósio Internacional de Medicina Fetal –
Cetrus 2019.
VAGAS:
45 (quarenta e cinco) vagas. A coordenação do curso convocará os candidatos aprovados de acordo com a
liberação e perfil das vagas disponíveis para cada turma ofertada do Programa de Aperfeiçoamento em
Medicina Fetal, no ano de 2020.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1 - O candidato deverá realizar a inscrição através do site: https://www.cetrus.com.br/, selecionar as
opções: Modular, Medicina Fetal e o evento: Simpósio Internacional de Medicina Fetal + Processo
Seletivo Monitoria Voluntária – Cetrus 2020.
A inscrição também poderá ser realizada, pessoalmente somente na unidade CETRUS em São Paulo de
segunda-feira à sexta-feira das 8h às 18h.
2.2 - A taxa de inscrição para o Simpósio Internacional de Medicina Fetal e para o Processo Seletivo da
Monitoria Voluntária é de R$1.080,00 que poderá ser paga diretamente no site em até três parcelas, no
cartão de crédito, ou no Cetrus em boleto único.
2.2.1 - Os candidatos matriculados no Simpósio Internacional de Medicinal Fetal e no Processo Seletivo
para a Monitoria Voluntária em Medicina Fetal, deverá encaminhar Currículo Vitae para o e-mail:
secretaria@cetrus.com.br até 17/10/2019.
2.3 – Será considerado inscrito no processo seletivo o candidato que se inscrever no Simpósio
Internacional e Medicina Fetal + Processo Seletivo Monitoria Voluntária em Medicina Fetal-2020, ter pago
a taxa de inscrição e encaminhar / ou entregar pessoalmente o currículo à secretaria de cursos até
17/10/2019.
2.4 - A não observância dos horários e dos prazos, por qualquer motivação, implicará na exclusão do
candidato do processo seletivo.
2.5 - Após realizar a sua inscrição o (a) candidato (a) receberá no e-mail cadastrado a confirmação da sua
inscrição.
3. DO PROCESSO SELETIVO
A seleção se dará em 02 etapas:
3.1 - Primeira etapa (N1) – 10 casos clínicos. O candidato terá 10 minutos para realizar a descrição do caso
clínico proposto no formato texto. A prova dissertativa terá duração de 140 minutos e a prova objetiva
contemplará 40 questões de múltipla escolha com duração de 2 horas.

3.2 – Segunda etapa (N2) - Análise curricular e do desempenho acadêmico obtido no Programa de
Aperfeiçoamento em Medicina Fetal do CETRUS, e será avaliado na escala de (0) zero a (100) cem pontos.

DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
PRIMEIRA ETAPA
A prova dissertativa terá caráter eliminatório e constará de questões de acordo com os temas:
Estatística. Genética. Prematuridade. Cardiologia Fetal. Vitalidade Fetal. Gemelaridade. Malformações
Fetais. Cirurgias Fetais e Ética.
Referências para estudo: Textos das aulas ministradas no Programa de Aperfeiçoamento em Medicina Fetal
do CETRUS.
A prova dissertativa terá duração improrrogável de 60 minutos e valerá 60 (sessenta) pontos.
A prova objetiva constará de 40 questões de múltipla escolha com duração de 2 horas e valerá 40 (quarenta)
pontos.
A primeira etapa do processo seletivo será realizada presencialmente as 8h30 no dia 20/10/2019. O
candidato deverá chegar ao local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário
estabelecido para o seu início, não sendo admitidos retardatários sob hipótese alguma.
O candidato deverá estar munido de um dos seguintes documentos originais, com foto e dentro do prazo
de validade: Cédula de Identidade, Carteira do CRM.
O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, durante a sua realização, sem autorização e
acompanhamento do fiscal.
O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a Coordenação, no local em
que estiver prestando a prova ou através do e-mail academico@cetrus.com.br.
SEGUNDA ETAPA
Análise curricular e do desempenho acadêmico obtido no Programa de Aperfeiçoamento em Medicina
Fetal do CETRUS, e será avaliado na escala de (0) zero a (100) cem pontos.
Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
• Chegar após o horário estabelecido para o início da prova.
• Não apresentar um dos documentos de identificação original, nos termos deste Edital, para a realização
da prova.
• Ausentar-se do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
• For surpreendido em comunicação com outras pessoas.
• Estiver em sala de aula com o telefone celular ligado ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento
eletrônico e de comunicação (relógio com calculadora, calculadora e outros), livros, notas ou impressos
não autorizados e fornecidos.
• Utilizar outros meios ilícitos para a execução da prova.

• Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da
prova.
4. DA PONTUAÇÃO, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO.
Primeira etapa - Prova dissertativa (N1) + Prova de testes de múltipla escolha (N2).
(N1) A prova dissertativa será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos.
(N2) A prova de testes de múltipla escolha será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos.
A nota final da primeira etapa será o resultado da soma N1 (dissertativa) e N2 (objetiva) e valerá 100 (cem)
pontos. Será considerado apto para avançar para a segunda etapa o candidato que atingir uma nota igual
ou superior a 70 pontos na primeira etapa do processo seletivo.
Segunda etapa - Análise curricular e do desempenho acadêmico obtido no curso livre de Pós-Graduação
em Medicina Fetal do CETRUS, e será avaliado na escala de (0) zero a (100) cem pontos.
A nota final para aprovação no processo seletivo será a média aritmética, resultado da divisão entre a nota
obtida na etapa 1 e a nota obtida na etapa 2. Será considerado aprovado o candidato que atingir uma nota
superior a 70 pontos nas fases do processo seletivo.
Em caso de igualdade na pontuação final, terá preferência para efeito de classificação, sucessivamente, o
candidato que obtiver:
• Maior pontuação na prova escrita;
• Maior desempenho acadêmico;
• Ter o perfil adequado para a vaga disponível (análise do currículo e de desempenho acadêmico)
4.1 - Os candidatos deverão acessar o site www.cetrus.com.br e verificar a lista de nomes dos aprovados
por ordem alfabética. A publicação do resultado no site acontecerá em 18 de novembro de 2019, a partir
das 14 horas.
4.2- É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação.
5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 - A inscrição implica na aceitação e concordância com os termos do Edital e seus anexos.
5.2 - As disposições aqui constantes, em especial no tocante aos prazos, poderão ser alterados, conforme
necessidade, observada a divulgação e comunicação.
5.3 - A documentação dos candidatos não aprovados será destinada ao descarte por meio de reciclagem.
5.4 - Casos omissos ou contradições do presente edital serão dirimidos pela Coordenação do Programa.

5.5 - O descumprimento das regras do edital, a inobservância dos horários e prazos e/ou a não entrega da
totalidade de documentos implica na desclassificação do candidato e sua conseguinte exclusão do
processo seletivo.
Dúvidas e outras questões devem ser dirigidas pelo e-mail: atendimento.aluno@cetrus.com.br
secretaria@cetrus.com.br

ou

ANEXO I - CRONOGRAMA
Inscrições e entrega da documentação pessoal:
A partir de 18/09/2019, através do site: www.cetrus.com.br ou pessoalmente na unidade CETRUS em São
Paulo (Avenida Jabaquara, 474 – Bairro - Mirandópolis – São Paulo/SP). O atendimento no CETRUS é
realizado das 8h às 18h de segunda à sexta-feira. Sábados e domingos, verifique os horários de plantão.
Período de inscrição: 18/09/2019 a 17/10/2019
Realização da prova:
•

20/10/2019 – às 08:30 horas. Comparecer com 30 minutos de antecedência.

Local da Prova:
O local da prova será informado com 20 dias de antecedência à realização da prova. Acompanhe a
publicação em www.cetrus.com.br
Publicação do Resultado: 18/11/2020
Site do CETRUS www.cetrus.com.br, a partir das 14h.
Confirmação de participação: de 18/11 a 05/12/2019 pelo candidato, no e-mail academico@cetrus.com.br
Os candidatos aprovados serão convocados à medida da liberação das vagas pela coordenação do curso.
Início do Programa: Março ou Julho de 2020 (de acordo com a abertura das turmas)
Término das aulas: Março ou Julho 2021(de acordo com a abertura das turmas)
** O presente cronograma poderá ser alterado, sendo responsabilidade dos candidatos acompanharem a
sua readequação através do nosso site: www.cetrus.com.br
Para realizar sua inscrição, entre em contato com nossos consultores educacionais.
Contato
atendimento.aluno@cetrus.com.br

