
Especialização em Cirurgia Plástica
Centro de Formação e Treinamento em Cirurgia

Plástica - Hospital Mater Dei
Período: 2022- 2023 - 2024

As inscrições para o processo seletivo de especialização em cirurgia plástica estarão
abertas no dia 8 de dezembro de 2021 e se encerram dia 21 de janeiro de 2022. A
especialização é credenciada e reconhecida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
(SBCP) e tem duração de três anos.

A seleção é composta por duas etapas. A primeira consiste na aplicação de prova (75
pontos) e a segunda em análise curricular e entrevista (25 pontos). Os 10 candidatos que
obtiverem maior pontuação na prova participarão da segunda etapa do processo. Em caso
de empate no último colocado, eles participarão também da segunda etapa.

Os critérios utilizados na avaliação dos currículos serão antecipadamente informados.

A entrevista visa identificação pessoal dos candidatos

Inscrições e informações:

Período: do dia 8 de dezembro de 2021 ao dia 21 de janeiro de 2022 
Horário: das 8h às 18h

Endereço: Avenida do Contorno, nº 5.051, Bairro Serra, Belo Horizonte/MG.
Contato: (31) 3223-8844 (Sônia Pires)



PROCESSO SELETIVO - ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA CENTRO DE
FORMAÇÃO E TREINAMENTO EM CIRURGIA PLÁSTICA DA REDE MATER

DEI DE SAÚDE - BELO HORIZONTE-MG
Coordenação: Dr. Sebastião Nelson Edy Guerra
VAGAS: 03
Local:Para inscrição:

Av. Do Contorno, 5051 – Serra – Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 99918 8844/3223 8844/ (Sônia Pires)

Valor de inscrição: R$ 400,00
Período: do dia 08 de dezembro 2021 ao dia 21 de janeiro de 2022 (horário comercial)
Documentos necessários: Ficha de inscrição – CRM - uma foto 3x4 e Curriculum Vitae
com comprovantes (xerox) – até 21/01/2022
É de exclusiva competência do candidato a veracidade de todos os dados e o entendimento
de todos os itens deste edital;
* Pré-requisito: 03 anos de Cirurgia Geral MEC/CBC ou 2 anos de Programa Básico de
Cirurgia Geral MEC. (iniciados nos anos de 2018,2019,2020)
* Titulo de especialista em cirurgia geral AMB
* Atenção - Pós graduações em Cirurgia Geral credenciadas pelo MEC, que não
sejam residências autorizadas pelo CNRM (decreto 80 281/77 e Lei 6932/81) não são
aceitas como pré-requisito
* A inscrição pode ser realizada por terceiros mediante apresentação dos documentos:
Ficha de inscrição – CRM - uma foto 3x4 e Curriculum Vitae  com comprovantes (xerox)
– até 21/01/2022.
1ª Etapa (prova teórica) - Dia: 23/01/2022, domingo, às 9h - Local: Hospital Mater Dei
Santo Agostinho – Auditório 1 (Rua Mato Grosso, 1100 – Santo Agostinho – Belo
Horizonte - MG)
2ª Etapa: Dia: 02/02/2022, quarta feira, às 19:30h  -  Entrevista
Local: Hospital Mater Dei Santo Agostinho - Sala nº 5 (Rua Mato Grosso, 1100 – Santo
Agostinho – Belo Horizonte/MG) - Fone: (31) 99918 8844/3223 8844 (Sônia Pires)
PROVA • Duas horas de duração • Contém 50 questões fechadas (múltipla escolha)  -
Cada questão vale 1,5 pontos.
*** Serão selecionados 10 candidatos para a 2ª etapa de acordo com a ordem de

classificação da 1ª etapa (maior número de pontos nas provas).
*** Em caso de empate, ambos os candidatos serão convocados para a segunda fase

que constará de análise curricular e entrevista.
*** O resultado da 1ª etapa estará disponível a partir de 13h30 do dia 26/01/2022.

Os aprovados serão convocados para a entrevista do dia 27/01/2022 - através de



whatsApp   e/ou e-mail.
*** Candidatos que não comparecerem à 2ª etapa estará automaticamente

desclassificados.
*** O resultado final será divulgado no dia 03/02/2022.
*** Os aprovados serão comunicados via whatsApp   e/ou e-mail.
*** Qualquer imprevisto será comunicado diretamente com cada um através de

whatsApp   e/ou e-mail.
*** Comparecer com comprovante de inscrição- identidade e caneta no dia da

prova escrita.
Caso as vagas não sejam preenchidas, a seleção será baseada na ordem decrescente
da nota na prova escrita. Em caso de empate, será realizado avaliação do curriculo e
entrevista dos canditados empatados em data a ser divulgada por email e whatsapp.




