
     
 

 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE 

ESPECIALIZAÇÃO (FELLOWSHIP) EM CIRURGIA DA BASE DO CRÂNIO DO 

INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE CURITIBA (INC) – 2022 

 

Pelo presente edital, o Instituto de Neurologia de Curitiba – Hospital INC, através do Centro 

de Estudos e Pesquisas Luiz Ramina e INC Escola, torna públicas as normas a seguir que regem o 

Processo Seletivo dos candidatos ao Programa de Especialização (Fellowship) em cirurgia da 

base do crânio, para ingresso no ano de 2022. 

 

1. DAS INCRIÇÕES 

 

1.1. A inscrição do candidato subentende conhecimento das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, e na tácita aceitação das mesmas, não podendo, portanto, alegar desconhecimento; 

 

1.2. O Instituto de Neurologia de Curitiba (INC) informa que está sendo oferecida UMA (01) vaga 

para o programa, que terá início em Março de 2022, com duração total de seis (6) meses ou um 

(01) ano; 

 

1.3. A inscrição deverá ser feita mediante envio da ficha de inscrição e documentos solicitados, 

para o e-mail incescola@hospitalinc.com.br;  

 

1.4. A ficha de inscrição está disponível no website http://site.hospitalinc.com.br/base-do-cranio; 

 

1.5. As inscrições estarão abertas a partir da data de publicação deste Edital e enceram-se em 

15/03/2022; 

 

 

1.6. Encaminhar os documentos por via postal, na modalidade de Aviso de Recebimento (AR ou 

Sedex) ao INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE CURITIBA – EM CIRURGIA DA BASE 

DO CRÂNIO – Rua Jeremias Maciel Perretto, 300 – Campo Comprido – 81210-310 – 

Curitiba – PR. Serão consideradas as inscrições postadas até 15 de março de 2022. 

 

 

 

2. PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

Para participar deste Processo Seletivo para ingresso no Programa de Especialização 

(Fellowship) em cirurgia da base do crânio, o médico candidato deverá atender 

cumulativamente aos seguintes dois (2) pré-requisitos: 

 

2.1. Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM definitivo); 

 

2.2. COMPROVAÇÃO DE ESPECIALIDADE 
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2.2.1. Ser portador de Título de Especialista emitido pela Associação Médica Brasileira em 

neurocirurgia; ou 

 

2.2.2. Ter concluído Residência Médica oficial reconhecida pela Comissão Nacional de 

Residência Médica (CNRM) em neurocirurgia; ou 

 

2.2.3. Ter registro de especialista no CRM/CFM em neurocirurgia; ou 
 

2.2.4. Para os candidatos que ainda não terminaram a residência: carta do chefe de serviço 

certificando o prazo de conclusão da residencia médica até a data de início do programa. 
 

3. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Os interessados em participar do referido Processo Seletivo deverão, obrigatoriamente no 

prazo previsto neste edital, encaminhar os seguintes documentos e encardernados (espiral ou 

capa dura) na ordem deste edital: 

 

3.1. Ficha de Inscrição devidamente preenchida, assinada pelo candidato ou por procurador 

legalmente constituído; 

3.2. Cópia simples do Diploma de Médico; 

3.3. Cópia simples da Inscrição do CRM; 

3.4. Cópia simples do Título de Especialista concedido pela AMB ou Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) ou carta do chefe de serviço; 

3.5. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

3.6. Curriculum Vitae; 

3.7. O candidato é responsável pela veracidade das informações prestadas e pela autenticidade 

da documentação apresentada, sob as penas de lei; 

3.8. A validação final (que incluirá aceitação, classificação e pontuação) de cada um dos 

documentos encaminhados pelos candidatos ficará a critério e julgamento dos membros da 

comissão avaliadora. 

 

4. DAS AVALIAÇÕES 

 

4.1. O Processo Seletivo será constituído por entrevista e análise curricular; 

 

 

4.1.1. A entrevista será realizada no Auditório Principal do Instituto de Neurologia de 

Curitiba – Rua Jeremias Maciel Perretto, 300 – Campo Comprido – 81210-310 – 

Curitiba – Paraná ou por plataformas digitais: o candidato será avisado com antecedência; 

 

4.1.2. O dia e horário da realização da Entrevista serão divulgados no website 

http://site.hospitalinc.com.br/base-do-cranio antes do dia 15 de março de 2022; 

 

4.1.3. A entrevista será realizada apenas pelos candidatos que enviarem o Curriculum Vitae, 
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juntamente com a documentação comprobatória; 

 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1. A divulgação do candidato aprovado (primeiro colocado da lista) no Processo Seletivo para o 

Programa de Especialização (Fellowship) em cirurgia da base do crânio será divulgada 

publicamente em até 7 (sete) dias após a realização da análise curricular e da prova oral, no 

website http://site.hospitalinc.com.br/base-do-cranio; 

 

6. DA EFETIVAÇÃO DA VAGA 

 

6.1. A efetivação da vaga do candidato aprovado deverá ser realizada até o dia  26 de março de 

2022; 

6.2. O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos ao INC Escola: 

 

6.2.1.1. RG (cópia autenticada); 

6.2.1.2. CPF (cópia autenticada); 

6.2.1.3. CRM (cópia autenticada); 

6.2.1.4. Diploma de médico (cópia autenticada); 

6.2.1.5. Título de Especialista emitido pela AMB (cópia autenticada); 

6.2.1.6. Certificado de conclusão de Residência Médica (cópia autenticada); 

6.2.1.7. Curriculum Vitae (espinal ou capa dura); 

6.2.1.8. INSS – PIS/PASEP (cópia simples); 

6.2.1.9. 01 foto 3x4 (fundo branco); 

6.2.1.10. Comprovante de endereço (cópia simples); 

6.2.1.11. Carteira CNS – Posto de Saúde (cópia simples) 

6.2.1.12. Cadastro CNES - http://cnes.datasus.gov.br; 

6.2.1.13. Contrato INC assinado (fornecido no ato da efetivação da vaga). 

 

6.3. Caso o candidato tenha registro de CRM em unidade de federação distinta do Estado do 

Paraná, o mesmo deverá solicitar Inscrição Secundária ao CRM-PR, devendo entregar aos 

Recursos Humanos do INC a cópia do CRM-PR em até 30 (trinta) dias a partir da efetivação 

da vaga; 

 

  

7. DA CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA 

 

O Programa de Especialização (Fellowship) em cirurgia da base do crânio tem caráter 

observacional, não remunerado e constará com as seguintes atividades em período integral, de 

segunda a sexta-feira: 

 

7.1. Reuniões clínicas diárias das 7h30 às 8h30 (apresentação de casos clínicos pelos residentes, 

planejamento de procedimentos cirúrgicos e discussão com a equipe); 

7.2. Aulas científicas relacionadas à cirurgia da base do crânio; 

7.3. Desenvolvimento de artigos científicos relacionados à cirurgias da base do crânio; 

7.4. Participação de visita hospitalar à beira de leito e acompanhamento dos pacientes; 

7.5. Acompanhamento de atividades ambulatoriais; 

 

http://site.hospitalinc.com.br/fellow-dor
http://cnes.datasus.gov.br/


     
 

 
 

 

7.6. Apresentação oral de aulas; 

7.7. Participação de debates com preceptores; 

7.8. Participação como assistente em cirurgias. 

 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. Os itens desde edital poderão sofrer modificações ou atualizações e, caso ocorram, serão 

divulgadas no website http://site.hospitalinc.com.br/base-do-cranio;   

 

8.2. Caso as modificações ocorram após a efetivação da inscrição, o candidato será comunicado 

através do seu endereço eletrônico e telefone celular (é de obrigação do candidato a atualização 

dos seus dados cadastrais). 

 

 

 

Dr. Ricardo Ramina 

Coordenador do Programa 

Chefe do Serviço de Neurocirurgia do INC 

 

Dr. Gustavo Simiano Jung 

Coordenador do Programa 

 

Dr. André Giacomelli Leal 

Coodenador do Centro de Estudos e Pesquisa Luiz Ramina 

 

Dr. Paulo Roberto Muller 

Coordenador INC Escola 

 

 

Curitiba, 18 de fevereiro de 2022. 
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