SECRETARIA DE CONTROLE E REGISTROS ACADÊMICOS
EDITAL DE ABERTURA DE VAGAS
PROCESSO SELETIVO Nº 12/2020

A FACULDADE CETRUS, representada neste ato por seu Vice-Presidente Acadêmico e por
intermédio de sua Secretária Acadêmica, no uso das atribuições que lhes conferem o Regimento
Interno da Instituição, vem pelo presente para tornar público o presente edital de abertura do
processo seletivo para preenchimento de vagas para Médicos Monitores no Programa de
Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral, e estabelece as normas e os procedimentos à
serem

adotados

conforme

seguem

descritos

a

seguir:

1.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 - DO OBJETO - O objeto do presente edital refere-se a abertura do processo de seleção de
candidatos para preenchimento de vagas de Médicos Monitores, para atuação no curso de
Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral, promovido pela Faculdade CETRUS.
1.2 - DO PROGRAMA - O referido programa será realizado no formato de MONITORIA e
abrange todos os módulos regulares do programa de aperfeiçoamento na área de
ULTRASSONOGRAFIA GERAL, ofertado pela Faculdade CETRUS, e prevê a realização de
atividades teóricas e práticas.
1.3 - O programa tem duração total de 02 (anos), totalizando carga horária de 4.680 (quatro mil
seiscentos e oitenta) horas.
1.4 - As atividades semanais, terão início às segundas-feiras e seguirão até aos domingos, com
carga horária que poderá variar entre 40 horas a 60 horas. As folgas e dias de descanso, serão
previamente acordados com anuência da coordenação do programa e setor de planejamento.
1.5 - DO LOCAL - O local em que se desenvolverão as atividades de MONITORIA será no
Campus da Faculdade CETRUS em Recife-PE, situado à Av. Eng. Domingos Ferreira, 4060, 14º
e 15º andar - Boa Viagem.
1.6. PRÉ-REQUISITO - O (a) candidato (a) ao processo seletivo deverá atender às condições
listadas abaixo:
I. Alunos do 6º ano do curso de Medicina em Instituições de Ensino devidamente
credenciada pelo Ministério da Educação – MEC, em fase de conclusão do curso,
cabendo ao (a) mesmo (a) apresentar a inscrição no CRM ao final do primeiro período de
monitoria do programa do presente edital (R1).

Ou,
II. Ser devidamente inscrito (a) no Conselho Federal de Medicina.
1.7. VAGAS - Serão abertas 06 (seis) vagas para inscrição no programa de monitoria, com início
das atividades de monitorias previsto para o dia 08 de março de 2021.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições deverão ocorrer através do site (www.cetrus.com.br), por meio do link de
inscrições disponível em local reservado aos interessados no Processo Seletivo – US Geral.
O período de inscrições ocorrerá de acordo com a data de ingresso para as atividades de
Monitoria desejado pelo (a) candidato (a), conforme seguem descritos a seguir:
2.2 - Após o preenchimento da ficha de inscrição, disponível no site, o (a) candidato (a) deverá
realizar o pagamento da inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem Reais) e encaminhar a
documentação conforme relação indicada no ITEM 2
2.3 - O (a) candidato (a) deverá encaminhar, através do e-mail secretaria@cetrus.com.br cópias
simples dos seguintes documentos:
 Documento de identificação (frente e verso).
 Diploma (frente e verso).
 CRM (frente e verso).
 Comprovante de endereço
 Curriculum vitae resumido
2.4 - Será considerado (a) inscrito (a) no processo seletivo, o (a) candidato (a) que efetivar o
pagamento da inscrição e tiver encaminhado a documentação, conforme dispostos nos ITENS
2.2

e

2.3.

2.5 - Após realizar a sua inscrição o (a) candidato (a) receberá no e-mail cadastrado no ato de sua
inscrição

a

confirmação

da

sua

participação

no

processo

seletivo.

2.6 - O (a) candidato (a) que não apresentar toda a documentação, ou deixar de realizar o
pagamento da taxa de inscrição até último dia de inscrição será considerado (a) Desclassificado.

3. DO PROCESSO SELETIVO
O processo de seleção dos candidatos será desenvolvido em 02 (duas) etapas, sendo:
3.1 - PRIMEIRA ETAPA (PROVA ONLINE) - Será realizada conforme disposto no ITEM
5.2 do presente edital no dia 02 de fevereiro de 2021, com início às 19h30 (dezenove e trinta

horas) no fuso horário de Brasília, e consiste na realização de uma prova teórica com questões
dissertativas, que estará disponível no formato “online” na plataforma iCetrus, com duração
improrrogável de 45 (quarenta e cinco) minutos.
3.1.1 - Para realização da prova, o (a) candidato (a) receberá instruções de acesso à
plataforma iCetrus no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao horário previsto
para o início da mesma. As instruções serão encaminhadas no e-mail do (a) candidato (a)
indicado no ato de sua inscrição ao processo seletivo.
3.1.2 - A prova teórica deverá conter 05 (cinco) questões, onde serão abordados seguintes
temas:
•

Anatomia humana

•

Fisiologia humana

•

Patologia humana

•

Clínica médica

•

Pediatria

•

Ginecologia e obstetrícia

•

Cirurgia geral

•

Língua portuguesa

3.1.3. O referencial bibliográfico para estudo consta do ANEXO II, constante no presente
Edital.
3.1.4. A prova escrita será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Será
considerado (a) classificado (a) nesta etapa o (a) candidato (a) que obtiver pontuação igual ou
superior a 40 (quarenta) pontos.
3.2. SEGUNDA ETAPA (ENTREVISTAS) - A segunda etapa consiste na realização de
entrevistas individuais do (a) candidato (a), que serão agendadas para ocorrer no dia 03 de
fevereiro de 2021, conforme disposto no ITEM 5.3 do presente edital, e deverão ser realizadas
por meio de chamada de vídeo, com duração máxima de 15 (quinze) minutos.
3.2.1.

ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - Inicialmente, o (a)

candidato (a) será submetido (a) a entrevista com a Psicóloga indicado pela Faculdade
Cetrus, para análise de perfil. Esta análise busca identificar se o (a) candidato atende ao
perfil desejado para a vaga de Médico (a) monitor (a).
3.2.3. ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO ACADÊMICA - Logo após a entrevista de
avaliação psicológica, o (a) candidato (a) será submetido à entrevista acadêmica a ser
realizada pelo professor Coordenador do Programa de Monitorias da Faculdade Cetrus.

4. DA PONTUAÇÃO, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO.
4.1 - A nota final será determinada pelo somatório das duas etapas. O peso atribuído a cada uma
das etapas serão os seguintes:
a) Primeira etapa (40%)
b) Segunda etapa (60%)

4.1.1 - A nota final será determinada pelo somatório das duas etapas.
4.2. DA APROVAÇÃO
O (a) candidato (a) que não obtiver pontuação mínima de 70% (setenta por cento) no somatório
das duas etapas será considerado REPROVADO.
4.2.1 - Serão aprovados para as determinadas vagas os candidatos com maior pontuação
total.
4.2.2 - Em caso de igualdade na pontuação final, para fins de desempate será considerada a
maior pontuação obtida na classificação geral, e que será composta pela nota da prova e por meio
pontuação da entrevista realizada pelo (a) coordenador (a) do programa de Médicos Monitores.
4.3. DO RESULTADO
O resultado do processo seletivo será divulgado será liberado seguindo o cronograma previsto no
ANEXO I, do presente edital.
É de inteira responsabilidade do (a) candidato (a) o acompanhamento da publicação.

5. CRONOGRAMA
5.1 - PERÍODO PARA RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES: 07 de dezembro de 2020 à 29
de janeiro de 2021, às 18h.
5.2 - PROVA ONLINE: 02 de fevereiro de 2021, às 19h30 (horário de Brasília)
5.3 - ENTREVISTAS (ACADÊMICA E PSICOLÓGICA): 03 de fevereiro de 2021, das 09h
às 12h30 e das 13h30 às 18h (horário de Brasília)
5.4 - PERÍODO DE FORMALIZAÇÃO DE INGRESSO (MATRÍCULA): De 08 a 26 de
fevereiro de 2021.
5.5 - INICIO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA: 08 de março de 2021.

6. CALENDÁRIO DOS CURSOS
6.1 - Aprovados no processo seletivo para ingresso na turma com início previsto
para o dia 08 de março de 2021, deverão iniciar as atividades de monitoria com ingresso no
curso US GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA.

7.DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 - A inscrição implica na aceitação e concordância com os termos do Edital e das Diretrizes
dos

Médicos

Monitores.

7.2 - As disposições aqui constantes, em especial no tocante aos prazos, poderão ser alterados,
conforme necessidade, observada a divulgação e comunicação à ser realizado pela Faculdade
Cetrus.
7.3 - A documentação dos candidatos não aprovados será destinada ao descarte por meio de
reciclagem.
7.4 - 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(a) candidato(a) e sua
conseguinte
7.5

-

Eventuais

exclusão
dúvidas

e

do
outras

questões

processo
devem

ser

dirimidas

seletivo.
pelo

e-mail:

secretaria@cetrus.com.br.
7.6 - Casos omissos ou contradições do presente edital serão dirimidos pela Coordenação do
Programa e Diretoria Acadêmica.

São Paulo, 07 de dezembro de 2020.

Secretaria de Controle e Registros Acadêmicos
Renata Cristina do Nascimento Prada

ANEXO I: CRONOGRAMA – PROCESSO SELETIVO

ANEXO II: RECOMENDAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

1) TRATADO DE FISIOLOGIA MEDICA
Autor: GUYTON, ARTHUR C.
Autor: HALL, JOHN E.
Editora: ELSEVIER (MEDICINA)
Ano: 2011
2) PATOLOGIA ESTRUCTURAL E FUNCIONAL
Autor: COTRAN, RAMZI S.
Editora: NUEVA EDITORA
Ano: 1995
3) MEDICINA INTERNA DE HARRISON,
Autor: FAUCI, ANTHONY S.
Autor: JAMESON, J. LARRY Autor: LONGO, DAN L.
Autor: LOSCALZO, JOSEPH
Autor: KASPER, DENNIS L
Editora: ARTMED
Ano: 2013
4) CECIL MEDICINA INTERNA
Autor: ANDREOLI, THOMAS E.
Editora: ELSEVIER HEALTH SCIE
Ano: 2003
5) OBSTETRICIA DE WILLIAMS
Autor: VARIOS AUTORES
Editora: REVINTER
Ano: 2014
6) NELSON - PRINCIPIOS DE PEDIATRIA
Autor: BEHRMAN, RICHARD E. Autor: KLIEGMAN, ROBERT M.
Editora: GUANABARA
Ano: 2004

