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Processo Seletivo para Especialização Médica em Neurologia INC 
Edital de Convocação 

ANO 2022 
 

O Serviço de Neurologia do Instituto de Neurologia de Curitiba torna público as normas 
que regem o Processo Seletivo dos candidatos a Especialização        Médica em Neurologia 
Clínica para ingresso em 2022. 
A inscrição neste processo seletivo implica, o conhecimento e a aceitação, por parte 
do candidato, de todas as condições estabelecidas no presente edital. 

 
Da Vaga: 
O Serviço de Neurologia Clínica do Instituto de Neurologia de Curitiba (INC) oferece as 
seguintes vagas: 

 

1) Uma (01) vaga de especialização em Neurologia Clínica, Credenciada pela 
Academia Brasileira de Neurologia – ABN, com carga horária e bolsa auxílio 
dentro das diretrizes do MEC.  
O programa terá início em Abril de 2022 e duração total de três (03) anos.  

  
Condições para Inscrição: 
Os inscritos devem estar com CRM ativo e formados a partir do ano de 2021. 
Em se tratando de médicos estrangeiros, as inscrições poderão ser realizadas mediante 
apresentação do diploma revalidado e do registro no Conselho Regional de Medicina. 
Será exigida, ainda, comprovação suplementar do visto de permanência no país. 
Em se tratando de médicos brasileiros formados por faculdades estrangeiras, o diploma 
deve estar revalidado por universidade pública, na forma da Lei. Aos médicos 
estrangeiros formados no Brasil será exigida a apresentação do visto de permanência no 
Brasil. 

 

     Inscrição: 
O candidato poderá inscrever-se pelo e-mail centrodeestudos@hospitalinc.com.br, no 
período de 30 a 07 de Abril de 2022. 
O e-mail deve conter os documentos obrigatórios listados neste edital. 

  

Documentos obrigatórios para Inscrição: 
- Curriculum Vitae em PDF; 
- Cópia do RG ou CNH; 
- Cópia do CRM e diploma de graduação em medicina; 
- Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada

http://www.inc-neuro.com.br/
mailto:centrodeestudos@hospitalinc.com.br


Da Seleção: 
A seleção será constituída de Análise curricular e entrevista  

 

Análise e Defesa curricular: 
Os candidatos deverão comparecer para a entrevista no dia 09 de Abril de 2022 as 14h., 
na sede Ecoville do Hospital INC, situada na Rua Jeremias Maciel Perretto, nº300, Bairro 
Campo Comprido, Curitiba/PR. 

 

Resultado: 

O resultado será divulgado até o dia 11 de Abril de 2022 no site 
http://site.hospitalinc.com.br/pt/residencia-medica. O candidato deverá ter 
disponibilidade para início imediato. 
 

Matrícula: 

A matrícula do candidato classificado será realizada dia 12 de Abril de 2022. 

Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar ao Centro de Estudos 
do Instituto de Neurologia de Curitiba os seguintes documentos (originais e cópias 
autenticadas):  

 
a) Foto 3x4 colorida, atual; 
b) Cópia da cédula de identidade; 
c) Cópia do CPF (atualizado junto à Receita Federal); 
d) Fotocópia da carteira de médico do CRM do Paraná; 
e) Número do PIS/PASEP; 
f) Número do registro de autônomo do INSS; 
g) Cópia do Diploma do curso de Medicina; 
h) Cópia do registro do Diploma de Medicina junto ao CRM. 

 
A formalização da matrícula se dará mediante: 

a) assinatura do contrato de matrícula na Especialização em Neurologia Clínica. 
b) assinatura do termo de compromisso com o programa e a regulamentação do 

INC. 
c) preenchimento do cadastro fornecido pelo Instituto de Neurologia de Curitiba. 

 
Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão do presente processo 
seletivo. Este Edital entrará em vigor na data da publicação.   

 

Curitiba (PR), 29 de Março de 2022. 
 

    Dra. Marcela Ferreira Cordellini 
Preceptora da Neurologia Clínica 2022  

Instituto de Neurologia de Curitiba.
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