HOSPITAL OTORRINO
CUIABÁ – MATO GROSSO
ESPECIALIZAÇÃO OFICIALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA
CÉRVICO-FACIAL – ABORL-CCF

1.) VAGAS
03 - três, sendo:
- 02 (Duas), em otorrinolaringologia com duração de três anos;
- 01 (uma), reservada edital 01/2017
2.) INSCRIÇÕES
Até as 23horas e 59minutos do dia 31/01/2018
3.) DADOS PARA INSCRIÇÃO
Depósito, transferência bancária, Doc ou TED para:
Banco Bradesco S/A - 237
Agência: 2793-6
Conta corrente: 13975-0
CNPJ: 07.093.364/0001-02
Favorecido: SMHO Serviços Hospitalares LTDA
Valor: R$ 400,00 – Quatrocentos reais
4.) CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Enviar comprovante de depósito com dados pessoais (Nome, endereço) para o
seguinte endereço eletrônico:
residencia@hospitalotorrino.com.br

5.) DATA, HORÁRIO E ENDEREÇO DAS PROVAS E ENTREVISTA
PROVA ESCRITA DE MULTIPLA ESCOLHA E QUESTÕES DISSERTATIVAS:

- 02 de fevereiro de 2018, as 8:00 horas

-HORÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

ENTREVISTA:
- 02 de fevereiro de 2018, as 13:30 horas –HORÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
LOCAL: Hospital Otorrino - Rua Tenente Eulálio Guerra, 28, Bairro Araés, Cuiabá MT.

6.) DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018
7.) PROVA E RESPECTIVOS PESOS
1.) Prova escrita, sendo 10 questões de múltipla escolha e 5 questões
dissertativas:
Prova de conhecimento específico na área de otorrinolaringologia e cirurgia de
cabeça e pescoço - Anatomia e fisiologia do sistema auditivo, do nariz e seios
paranasais, da face, do sistema mastigatório, da rinofaringe, da faringe, da
laringe, das glândulas salivares, da tireoide, da base de crânio e dos pares
cranianos.
Peso: 60 pontos
2.) Análise curricular e entrevista:
Os currículos deverão ser entregues no dia da prova, contendo carta de
referência e boletim com as notas da graduação.
Peso: 40 pontos
8.) BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Tratado
de
Otorrinolaringologia
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- Sobotta - Atlas de Anatomia Humana

da

Associação

Brasileira

de

9.) DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1) No dia da prova, o candidato deverá portar documento de identificação
com foto (Carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação – CNH),
taxa de inscrição e confirmação via e-mail.
NÃO SERÁ CONSIDERADO COMPROVANTE, AGENDAMENTOS EM CAIXAS
ELETRÔNICOS OU CONTA CORRENTE.
9.2) O candidato deverá comparecer ao local da prova 30 minutos antes do
horário previsto neste edital, munido de lápis, caneta esferográfica azul ou
preta e borracha.
9.3) Haverá tolerância de 10 minutos. Após não será permitida a entrada de
candidatos no local da prova.
9.4) Não será permitido o uso de bonés, chapéus, óculos escuros, assim como
porte ou utilização de aparelhos celulares, tablets ou similares, máquinas
calculadoras, ou qualquer outro material de consulta.
9.5) Não será permitido ao candidato copiar a prova.
9.6) A taxa de inscrição não será devolvida em nenhuma hipótese.
9.7) As pessoas portadoras de deficiência participarão da seleção em igualdade
de condições com os demais candidatos, à avaliação e aos critérios de
aprovação, bem como ao horário e local de aplicação das provas.
9.8) O candidato que não comparecer no dia de realização da prova está
automaticamente eliminado.
9.9) Não haverá vista ou revisão para as provas deste processo seletivo.
9.10) Não haverá local de guarda-volumes no local de realização das provas e,
o Hospital Otorrino não se responsabilizará por perda, dano ou extravio de
documentos ou outros objetos pessoais durante o processo seletivo.
9.11) Em se tratando de candidatos estrangeiros, as inscrições somente
poderão ser realizadas mediante apresentação do diploma revalidado
(Resolução CNE, nr. 1 de 28/01/2002) e do registro em qualquer Conselho
Regional de Medicina do Brasil. Será exigida ainda, comprovação suplementar
de visto permanente no Brasil.
9.12) Os adendos ou retificações do presente Edital que por ventura vieram a
ocorrer, ficam vinculados a este.

