CLÍNICA OTORHINUS – São Paulo

Concurso para Especializando de 1º ano (2018)
Especialização oficializada pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia
Cérvico-facial.
-01 vaga na Clínica Otorhinus (além de duas vagas de estágio probatório para especialização
oficial em 2019);
A bolsa mensal da referida vaga na Clínica Otorhinus corresponderá ao valor de dois salários
mínimos vigentes no país.
A inscrição deverá ser feita até o dia 22 de Dezembro de 2017, mediante envio de Curriculum
Vitae e comprovante ORIGINAL de um depósito em conta bancária em favor da Clínica Otorhinus,
no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais). A conta para depósito é do BANCO
ITAÚ, AG 0081 conta número 27206-4 (CNPJ: 52.637.006/0001-78) . O endereço para o
envio é: Clínica Otorhinus ( Rua Teixeira da Silva, 355 - CEP: 04002-031- São Paulo - SP).
O concurso constará de:
Análise do Curriculum: Peso :02
Prova-teste sobre Anatomia, Fisiologia, Semiologia e Noções Clínicas básicas em
Otorrinolaringologia ( ELIMINATÓRIA COM NOTA DE CORTE : 50%): Peso 04
Entrevista: Peso 04
O exame terá como membros da Banca Examinadora os doutores Ali Mahmoud, Fabiana
Gonçalez D`Ottaviano, José Alexandre Médicis da Silveira, Letícia Clemente Alvim Soares, Marcio
Antonio de Sousa, Oswaldo Martucci Junior, Renata Lopes Mori, e Silvio Antonio Monteiro Marone, e
será realizado no dia 16 de janeiro de 2018, 3 a feira às 17:00 horas, devendo o candidato
comparecer à Clínica Otorhinus às 16:30 horas . No mesmo dia e a seguir à prova serão
entrevistados os candidatos aprovados naquela eliminatória.
A lista dos aprovados será divulgada no dia 19 de janeiro de 2018 às 10:00 horas, nas
dependências da Clínica, por ordem de Classificação, sendo que a reunião para distribuição das vagas
terá lugar na Clínica Otorhinus nesta mesma data às 12:00 horas, sendo chamados por ordem de
classificação, os presentes para opção das vagas.
São Paulo, 25 de outubro de 2017
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