
          

 

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SERVIÇO DE RADIOLOGIA 

  

PROCESSO SELETIVO – 2022 

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU PARA ESPECIALIZAÇÃO EM 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO 

SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM  

 

EDITAL – ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

O Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo torna público, por meio 

deste Edital, o processo seletivo para Programas de Aperfeiçoamento em 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem para o ano de 2022. 

 

Direção/Coordenação:  

Dr. Gladstone Mattar – Diretor do Serviço de Radiologia – Iamspe 

Dra. Ula Lindoso Passos - Coordenador da Especialização Lato Sensu 

Dr. Rodrigo Valadão Negri – Coordenador da Especialização Lato Sensu 

 

Número de vagas: 04 

Duas (02) vagas para Neurorradiologia / Cabeça e Pescoço; 

Duas (02) vagas para Medicina Interna (Tórax e Abdome); 

 

Pré-requisitos: 

Ter concluído um programa de Especialização ou Residência Médica de pelo 

menos três anos em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, reconhecidos pelo 

CBR ou MEC. 

 

Duração:  

Doze meses ininterruptos, sem concessão de férias. 

Início das atividades: 03/03/2022 à 28/02/2023.  

 

Carga horária: 30 horas semanais 

 

O programa é reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico 

por Imagem (CBR). Não haverá fornecimento de bolsa de estudos.  

 

Objetivos e Metodologia: 

Sedimentar os protocolos de exame de Tomografia Computadorizada (TC) e 

Ressonância Magnética (RM) nas mais diversas indicações clínicas; 

Aprofundar o conhecimento por meio de aulas teóricas e práticas voltadas aos 

exames de imagem nas diversas especialidades; 

Acompanhamento dos especialistas do serviço durante a elaboração dos laudos; 

Reuniões científicas com apresentação de casos clínicos/aulas; 

Elaboração de laudos preliminares, com revisão e discussão com os tutores nas 

diversas subespecialidades. 

Participação em trabalhos científicos (produção científica). 

Apresentação de Monografia no final do curso. 



          

 

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SERVIÇO DE RADIOLOGIA 

  

 

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU PARA ESPECIALIZAÇÃO EM 

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA – RECONHECIDO PELO COLÉGIO 

BRASILEIRO DE RADIOLOGIA 

 

EDITAL – ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

O Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo torna público, por meio 

deste Edital, o processo seletivo para Programas de Aperfeiçoamento em 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem para o ano de 2022. 

 

Direção/Coordenação:  

Dr. Gladstone Mattar – Diretor do Serviço de Radiologia – Iamspe 

Dr. Denis Szejnfeld – Coordenador da Radiologia Intervencionista - FIDI 

Dr. Harley De Nicola – Gerente Médico – FIDI 

 

Número de vagas: 01 

Uma (01) vaga para Radiologia Intervencionista 

 

Pré-requisitos: 

Ter concluído um programa de Especialização ou Residência Médica de pelo 

menos três anos em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, reconhecidos pelo 

CBR ou MEC. 

 

Duração:  

Vinte e quatro meses, com trinta dias de férias anuais. 

Início das atividades: 03/03/2022 à 29/02/2024.  

 

Carga horária: 40 horas semanais 

 

O programa é reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico 

por Imagem (CBR). Não haverá fornecimento de bolsa de estudos.  

 

Objetivos e Metodologia: 

Sedimentar os protocolos de exames radiológicos nas mais diversas indicações 

clínicas; 

Aprofundar o conhecimento por meio de aulas teóricas e práticas voltadas aos 

procedimentos em radiologia intervencionista. 

Acompanhamento dos especialistas do serviço durante a realização dos 

 procedimentos em radiologia intervencionista e outros exames a fim. 

Reuniões científicas com apresentação de casos clínicos/aulas; 

Participação em trabalhos científicos (produção científica). 

Apresentação de Monografia no final do curso. 

 

 

 



          

 

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SERVIÇO DE RADIOLOGIA 

  

Processo Seletivo 

O candidato deverá enviar um e-mail ao centrodeestudosiamspe@gmail.com, 

solicitar o edital e preencher a ficha de inscrição (última folha desse edital), para 

ser entregue VIA SEDEX, junto ao currículo resumido, contendo histórico 

escolar da Graduação, postado até 21/01/2022 para o seguinte endereço:  

 

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

Avenida Ibirapuera, 981 - Térreo – Setor de Protocolos. 

São Paulo – SP – CEP 04029-000 

 

Primeira fase:  

Prova teórica. O candidato responderá questões de acordo com a especialidade 

desejada. Não será permitida a entrada de candidatos após o início da prova. 

Data: 02/02/2022  

Horário: 09h00 às 12h00 horas. 
Local: A. Ibirapuera, 981 – 1º andar – Sala 105 – Prédio da Administração. 

 

  Segunda fase:  

Entrevista e análise curricular  

Data: 03/02/2022 

Horário: 09h00 horas. 

Local: Rua Pedro de Toledo, 1800 – 1º andar – Entrada pela Radiologia.    

Aguardar na recepção. 

 

 Resultado final:  

A partir do dia 04/02/2022, informaremos o resultado via telefone e por e-

 mail, aos candidatos aprovados. 

  

 Matrículas:  

A matrícula será realizada no período de 07/02/2022 a 14/02/2022. Toda a 

documentação deverá ser enviada (online) em formato PDF, para o email 

especializacao@iamspe.sp.gov.br 

________________________________________________________________ 
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HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SERVIÇO DE RADIOLOGIA 

   

 No ato da matrícula de 07 a 14 de fevereiro de 2022 deverão ser entregues os 

 seguintes documentos para o email: especializacao@iamspe.sp.gov.br 

 

 01 cópia simples do CPF 

 01 cópia simples do RG 

 01 cópia simples do documento CRM 

 01 cópia simples do Título de Eleitor com o comprovante da última votação. 

 01 cópia simples do comprovante de endereço. 

 Informar número de telefone para contato (no corpo do email) 

 01 cópia simples do comprovante de alistamento militar, se sexo masculino. 

 01 cópia simples do diploma de graduação em medicina reconhecido pelo MEC. 

 01 cópia simples do documento comprobatório de regularidade junto ao Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo. (Certidão do CRM) 

 Cópia simples da carteira de vacinação atualizada (inclusive COVID19) 

 01 cópia simples de documento comprobatório do pré-requisito do Programa de 

Especialização escolhido 

 Apólice de seguros de Acidentes Pessoais 

 Comprovante de depósito bancário da matrícula no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) efetuados na conta corrente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor 
Público Estadual - IAMSPE, CNPJ 60.747.318/0001-62 - Banco do Brasil - agência 

1897-x, conta corrente 7590-6 (os depósitos deverão ser feitos no caixa) 

 02 fotos 3x4 (recentes) - deverá ser entregue somente na data agendada para retirada 

do crachá provisório (início do curso) 

 A MATRÍCULA SERÁ EFETIVADA MEDIANTE O ENVIO DE TODOS OS 

DOCUMENTOS NO PERÍODO ACIMA DETERMINADO. 

________________________________________________________________ 

Os documentos relacionados deverão ser encaminhados em cópias simples com 

 a apresentação do original para confirmação e somente serão aceitos 

 pessoalmente, vedado o envio via Correios ou E-mail. 

A não entrega dos documentos na data fixada impedirá o candidato de 

 matricular-se e o eliminará do Processo Seletivo, anulando todos os atos 

 decorrentes da inscrição. 

Na hipótese de restarem vagas, serão feitas novas convocações para o 

 preenchimento, seguindo a classificação dos candidatos. As convocações serão 

 feitas por telefone e/ou e-mail, devendo o candidato efetuar sua matrícula no 

 novo prazo estipulado, sob pena de ser considerado desistente. 

Os candidatos excedentes em rigorosa ordem de classificação poderão ser 

 convocados para substituir os desistentes de 15 a 21 de fevereiro de 2022.  

Decorrida essa data, não haverá substituição de candidatos desistentes, ficando 

 automaticamente cessada a validação deste processo seletivo. 

 

 Observação:  

Os candidatos deverão se inscrever em apenas um dos programas oferecidos. 

 Bibliografia:  

Consultar a normativa de 2021 para o exame de Especialista em Radiologia e 

 Diagnóstico por Imagem do CBR.  

 



          

 

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SERVIÇO DE RADIOLOGIA 

  

 

 

            Ficha de Inscrição para 

Especialização   
                                                            (Por favor, preenchimento digitado) 

 

Área escolhida no processo Seletivo: Marque apenas 01 área: 
 
(    ) Neurorradiologia / Cabeça e Pescoço  (    ) Medicina Interna    (   )  Radiologia Intervencionista 

 
Nome do Candidato(a):................................................................................................................................ 
 

Nome/ Faculdade: ....................................................................................................................................   

Ano/Conclusão:............................................................................................................................................ 

Residência Médica: ................................................................................................................................... 

Ano/Conclusão: ......................................................................................................................................... 

 

CRM nº: UF: RG nº: CPF nº: 

 

Data de Nascimento: ___/___/_____   Naturalidade (cidade):  UF:  

 

 

Endereço: ................................................................................................................... .................................................... 

Bairro:  .......................................................................   Cidade: .................................. ................................ UF:  ......... 

E-mail: ............................................................................................................................................................................ 

CEP: -  Tel. (     ) .....................................  Cel. (     ) .......................................... 

 

Assinatura do(a) Candidato(a): 

 
Data: ___/___/______ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


