Edital para concurso para médico
Especializando em otorrinolaringologia do
primeiro ano 2021 das Especializações de
Otorrinolaringologia do Hospital da Cruz
Vermelha Brasileira Paraná e Hospital
Angelina Caron
Credenciadas pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia
Cérvico-Facial

O Dr. Ian Selonke e Dr Daniel Rispoli coordenadores da Especialização de
Otorrinolaringologia Otorrinos no Hospital da Cruz Vermelha Brasileira - Paraná, e Hospital
Angelina Caron atendendo à solicitação da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e
Cirurgia Cérvico-Facial, faz saber, aos interessados, que estarão abertas as inscrições para o
Concurso de Admissão ao Primeiro Ano da Especialização em Otorrinolaringologia, para
médicos com registro no Conselho Regional de Medicina, acadêmicos de medicina do sexto
ano de Instituições reconhecidas pelo MEC que concluam a graduação até dezembro de
2020 e, devido a pandemia de COVID-19, os acadêmicos dos programas do curso de
medicina que terminariam em dezembro de 2020 e que tiveram seu calendário prorrogado,
com as devidas justificativas da Instituição.
1. VAGAS OFERECIDAS
Serão oferecidas 3 (três) vagas para o Programa de Especialização em Otorrinolaringologia
no Hospital da Cruz Vermelha: não remuneradas, com duração de três anos. Uma Vaga
vaga para o Programa de Especialização em Otorrinolaringologia no Hospital Angelina
Caron: remuneradas com meia-bolsa preconizada pela Comissão Nacional de Residência
Médica, com duração de três anos.

2. INSCRIÇÕES
As inscrições serão efetuadas no período de 30/10/2020 até 25/11/2020 às 23:59 horas, pelo
sítio na internet www.otorrinocruzvermelha.com/especialização.php O candidato
interessado em participar do Concurso para Médico Especializando em Otorrinolaringologia
deverá:
2.1) preencher a ficha de inscrição, (no site do serviço:),
2.2) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, conforme o item 3;
2.3) Mandar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição para o e-mail:
otorrinoshcv@gmail.com
2.4) comparecer ao dia da prova com a documentação solicitada conforme o item 3. 2.5)
Entregar o seu curriculum vitae (Modelo Curriculum Lattes) impresso e DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS NUMERADOS. No caso de aprovação para segunda fase conforme
o item 4 os documentos comprobatórios ORIGINAIS também devem ser levados no dia da
entrevista para conferência caso solicitado.
****Será desclassificado o candidato que não preencher os requisitos acima.
3. TAXA DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
3.1: Taxa de inscrição deverá ser quitada por meio de depósito bancário IDENTIFICADO
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para inscrição em uma Especialização, e R$
900,00 para inscrição em duas especializações;
Banco do Brasil (001), Agência 3407-X, Conta corrente 84497-7, Titular: Otorrinoshcv
OU
UNIPRIME (084) Agência 0015 Conta Corrente 84497-7 Titular Otorrinoshcv
3.2: O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado até o dia 25/11/2020 3.3: Em
caso de pagamento com cheque ou depósito por envelope, a inscrição somente será
concretizada após a compensação do mesmo até às 16:00 h do dia 25/11/2020
3.4: No momento da prova, os candidatos devem ter em seu poder documento de identidade
original com foto e o comprovante de depósito ORIGINAL da taxa de inscrição.
3.5: Documentos rasurados ou com fotos de difícil identificação, com mais de 10 anos de
emissão, fotocópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitos sob nenhuma hipótese.
****À critério dos fiscais, os candidatos que aparentarem agir de má fé com relação à sua
identificação pessoal serão eliminados.

4. DO CONCURSO

Para o momento das etapas do concurso os candidatos devem seguir as seguintes

recomendações:
1.Exige-se a utilização de máscara de proteção para evitar a inalação de gotículas
respiratórias expelidas durante a fala, tosse ou espirro. Solicitamos aos candidatos (as) a
utilização da máscara de proteção tipo N95/PFF2 ou PFF3, não podendo ser utilizada
apenas a máscara cirúrgica descartável e máscaras de pano.
2.Opcional a utilização de máscaras tipo “face-shields”, a critério pessoal, lenços
umedecidos, ou outros utensílios correlatos.
3.Solicitar que o candidato (a) que nos cinco dias que antecederem a prova, apresentar
sintomas típicos de COVID 19, abstenha-se de participar da prova por uma questão de
consciência humana, profissional, e cidadania. Nesta condição poderão entrar em
contato com presidência do concurso pelo e-mail otorrinoshcv@gmail.com e
apresentarem laudo laboratorial da pesquisa do RNA viral pelo exclusivamente pelo
método RT PCR para a programação da devolução da taxa de inscrição no processo
seletivo.
4.Impedir contato com superfícies potencialmente contaminadas. Utilizar álcool gel e
toalhas de papel na superfície da carteira onde passará as horas de prova.
5.Elaborar um planejamento para o acesso às dependências do Hospital da Cruz
Vermelha ou Otorrinos Curitiba como:
5.1.Estabelecer horários para o ingresso nos estacionamentos, a partir das 18:00 horas
do dia 26/11/2020 ou 03/12/2020.
.5.2.Estabelecer horários para ingressos nas salas de provas de acordo com o
ensalamento.
5.3.Durante a prova o acesso aos banheiros será organizado de forma a impedir o
acúmulo de usuários.
Referências:NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020. ORIENTAÇÕES PARA
PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS INFECÇÕES POR SARS-CoV-2
(COVID-19) DENTRO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. (COMPLEMENTAR À NOTA TÉCNICA
GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020). Publicada em 08/05/2020. Revisão 1: 05/08/2020.
Brasília, 05 de agosto de 2020. https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente

O Concurso para o primeiro ano da Especialização em Otorrinolaringologia, ano de 2021
compreenderá 2 fases de avaliação, sendo:
1a Fase – 26/11/2020 às 19:00 h
4.1) Prova Específica – composta por 60 questões em otorrinolaringologia – anatomia,
embriologia, fisiologia, semiologia, exames complementares, patologias e diagnóstico por
imagem; sendo um ponto por questão totalizando 60 pontos. A literatura para consulta e
estudo é: - Tratado de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervicofacial. Org. Shirley Shizue
Nagata Pignatari, Wilma Terezinha Anselmo-Lima; 3a. Ed.; Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

2a Fase – 03/12/2020 19:00 h
4.2) Análise de Curriculum (20 pontos) – Comissão e critérios (ITEM 10) eleita pelo
Coordenadores. A pontuação do curriculum observará os itens contemplados e documentos
conferidos no curriculum lattes, do candidato que deverá ser entregue conforme o item “5”.
A pontuação do Currículo será apresentada no dia da entrevista, pela comissão julgadora, a
cada candidato individualmente.
4.3) Entrevista (20 pontos) – Banca Examinadora e critério de julgamento eleitos pelo
Coordenadores. Também serão feitas perguntas sobre Perguntas sobre o Manual do
Especializando de Otorrinolaringologia do Hospital da Cruz Vermelha Brasileira – Paraná
d i s p o n í v e l n o s i t e : h t t p : / / w w w. o t o r r i n o c r u z v e r m e l h a . c o m / r e s o u r c e s /
PDF%20manual%20Otorrinos%20HCV%2 02016.pdf (05 pontos desta etapa) fonte deve
ser visualizada após aprovação na primeira etapa.
Ambas fases serão realizadas nas salas de aula do terceiro andar do Hospital da Cruz
Vermelha – Filial do Estado do Paraná, localizado à Av. Vicente Machado 1310, Curitiba –
PR. E-mail para informações otorrinoshcv@gmail.com. Telefone para informações
041999401181 de segunda a sexta das 08:00 às 18:00h, não serão respondidas mensagens de
texto.
Visando o interesse de todos os candidatos, devido a pandemia de COVID-19 e a
necessidade de afastamento social, em caso de grande número candidatos, inscritos a
PRIMEIRA FASE (PROVA ESPECÍFICA) também poderá ser realizada no anfiteatro, da
DO HOSPITAL OTORRINOS CURITIBA sito na Rua Roberto Barrozo, 1381, primeira
andar, CEP 80520-070 Curitiba Paraná, caso isto seja necessário os candidatos serão
avisados no dia anterior ao concurso por meio, de contato telefônico e e-mail fornecidos no
momento da inscrição. As provas serão realizados no mesmo horário para evitar fraudes.
É de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações e eventuais mudanças e
retificação no edital até o dia da prova pelo portal www.otorrinocruzvermelha.com
*** Será excluído da seleção o candidato que:
© Apresentar-se após o horário estabelecido, no local de realização da prova;
© Não comparecer a prova seja qual for o motivo alegado;
© Não apresentar, no dia da prova, documentos conforme explicado no item 3;
© Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorrida
duas horas do início da prova;
© Se for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de dispositivos
eletrônicos, livros, notas ou impressos não permitidos;
© Estiver portando ou fazendo uso de qualquer equipamento eletrônico de comunicação;
© Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
© Não devolver integralmente o material recebido durante a prova;
© Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
****O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de
respostas, seu caderno de questões e gabarito.

5. RESULTADOS
Todos os aprovados na primeira fase serão comunicados por, e-mail (informado no
momento da inscrição). O resultado da primeira fase será fixado no mural do Espaço
Acadêmico do terceiro andar do Hospital da Cruz Vermelha Brasileira filial do Estado do
Paraná até as 16:00h do dia 27 de novembro de 2020, além de publicado no endereço
eletrônico e www.otorrinocruzvermelha.com/especialização.php
e www.otorrinocruzvermelha.com.
É obrigação do candidato acompanhar esta publicação!
Os candidatos com as 10 melhores notas da primeira fase (para cada especialização) serão
convocados para a segunda fase. Caso haja empate dos últimos candidatos colocados em
décimo lugar, serão chamados para entrevista os candidatos empatados.
Para cada especialização serão convocados 10 candidatos para entrevista, podendo um
candidato participar de duas entrevistas, se estiver inscrito no concurso para as duas
instituições.
Após a divulgação dos aprovados para segunda fase, os candidatos devem entregar seu
Curriculum Vitae (AOS MOLDES DA PLATAFORMA LATTES) encadernado em espiral
COM CÓPIAS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS EM ORDEM
DE APARÊNCIA NO CURRÍCULO LATTES até 30/11/2020 das 08:00 às 17:00h na
Secretaria do HOSPITAL OTORRINOS CURITIBA, Rua Roberto Barrozo, 1381 primeiro
andar, CEP: 80520-070, Curitiba Paraná. Os Currículos postados por correio devem chegar
até as 12:00h do dia 01 de dezembro de 2020.
***Os candidatos que no momento da prova teórica desejarem entregar os Currículos,
devem entregar ao final da prova teórica e assinar e receber um comprovante de
entrega.**** Não serão aceitos atrasos na entrega da documentação sob nenhuma
hipótese.
6. JULGAMENTO DAS PROVAS, CLASSIFICAÇÃO E INSCRIÇÃO
Após a segunda fase serão somados as notas da primeira e segunda fase para classificação
em ordem decrescente. O resultado final após a segunda fase será publicado no site
www.otorrinocruzvermelha.com e www.otorrinocruzvermelha.com/especialização.php e
fixados no Mural Acadêmico do Terceiro Andar do Hospital da Cruz Vermelha Brasileira Filial do Paraná, até o dia 04 de dezembro de 2020 ao meio dia. Serão considerados
aprovados os três primeiros candidatos com maior pontuação para a Especialização do
Hospital da Cruz Vermelha e o primeiro candidato para a o Hospital Angelina Caron. Em
caso de empate entre os candidatos, os critérios de desempate obedecerão a seguinte ordem:
a. Maior nota na prova escrita (primeira fase)
b. Maior nota na análise do currículo (segunda fase)
c. Maior idade.

Para os candidatos na especialização de Otorrinolaringologia do Hospital da Cruz Vermelha
os três primeiros candidatos classificados, após a publicação do resultado final, deverão
confirmar sua matrícula até 11/12/2020 ao meio dia no COREME do Hospital da Cruz
Vermelha Brasileira - Paraná sito a Av. Vicente Machado número 1280, terceiro andar, para
os candidatos aprovados no Hospital da Cruz Vermelha, e levando os documentos
necessários para a matrícula na Especialização (ITEM 7). Para o candidato aprovado na
Especialização de Otorrinolaringologia do Hospital Angelina Caron deverão confirmar sua
matrícula até 11/12/2020 ao meio dia no COREME do Hospital Angelina Caron, situada
na Rodovia do Caqui, nº 1150, bairro Araçatuba, Campina Grande do Sul, Paraná, telefone
(41) 3679-8788, na Comissão de Residência Médica (COREME-HAC), levando os
documentos necessários para a matrícula na Especialização (ITEM 7). O candidato que não
se apresente ou não entregue a documentação completa será considerado desistente ou
desclassificado. A seguir serão convocados os candidatos na ordem rigorosa de
classificação, com novo prazo de 72 horas para matrícula após a publicação no site
www.otorrinocruzvermelha.com/especialização.php e no Mural Acadêmico do Terceiro
Andar do Hospital da Cruz Vermelha - Filial do Paraná.
7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA:
PARA O HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA
© Certificado de conclusão do curso de graduação de medicina em Instituição reconhecida
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou Diploma de médico e carteira do CRM
(Conselho Regional de Medicina), em duas cópias, frente e verso.
© Título de Eleitor;
© Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, próprio (duas cópias autenticadas);
© Cédula de Identidade (RG) autenticada (duas cópias autenticadas);
© Documento Militar: Certificado de dispensa de incorporação ou de reservista autenticado
(duas cópias) para candidatos do sexo masculino;
© Certidão de Nascimento ou Casamento, autenticada (duas cópias);
*** Com relação ao acadêmico do sexto ano de medicina, será aceito declaração de
matrícula e conclusão do sexto ano de medicina datada a partir de novembro de 2020, em
caráter provisório, devendo a mesma ser substituída por fotocópia do diploma e registro do
CRM-PR em NO MÁXIMO 60 dias do início da especialização, sob pena de
desclassificação automática.
#Outros documentos necessários para inscrição como especializandos do primeiro ano
podem ser necessários, mas serão informados pelo COREME no momento da inscrição com
um prazo de 72 horas para que o candidato possa providenciá-los.

PARA OS HOSPITAL ANGELINA CARON

Por ocasião da matrícula, o candidato (a) deverá apresentar à COREME/ dos Hospital
Angelina Caron seguintes documentos:
foto 3x4 colorida e recente;
Cópias autenticadas de:
Cédula de identidade do Conselho Regional de Medicina do Paraná (poderá
apresentar, de forma provisória, o protocolo de registro no CRM-PR, tendo que
obrigatoriamente apresentar posteriormente a fotocópia autenticada da cédula de
identidade quando esta for liberada),
Número do PIS/PASEP (primeira página da carteira de trabalho)
Certificado de conclusão do curso de Medicina
Alistamento militar
Carteira de vacinação atualizada
Título de eleitor

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista o caráter online da inscrição para a prova, o candidato que não comprovar
todos os dados fornecidos, será desclassificado. Em caso de desistência da realização da
prova, 30% do valor da inscrição será devolvido, desde que comunicado antes de
24/11/2020 ao meio dia. Após esta data não haverá devolução sob hipótese alguma. Em caso
de circunstâncias não previstas no edital, será tomada conduta de acordo com o decidido
pelo colegiado da especialização.
Curitiba, 30/10/2020
Dr. Ian Selonke
Coordenador da Especialização de ORL Otorrinos - Hospital da Cruz Vermelha Brasileira
do Paraná.
Dr. Daniel Rispoli
Coordenador da Especialização de ORL - Hospital Angelina Caron.
9. CRONOGRAMA
30/10/2020 até 25/11/2020 INSCRIÇÕES
26/11/2020 PROVA TEÓRICA
30/11/200 PRAZO FINAL PARA ENTREGA DE CURRÍCULO
03/12/2020 ENTREVISTA
04/12/2020 RESULTADO FINAL DO CONCURSO
11/12/2020 CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA

10. CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO LATTES
PONTUAÇÃO
MAXIMA
ESTÁGIO OTORRINOLARINGOLOGIA ATÉ DUAS
SEMANAS
ESTÁGIO EM OTORRINOLARINGOLOGIA DE
DUAS A QUATRO SEMANAS
ESTÁGIO EM OTORRINOLARINGOLOGIA DE MAIS
DE 4 SEMANAS
MONITORIA EM OTORRINOLARINGOLOGIA
CONGRESSO BRASIELIRO DE
OTORRINOLARINGOLOGIA, DA FUNDAÇÃO DE
OTORRINOLARINGOLOGIA, OU CONGRESSOS
INTERNACIONAIS EM OTORRINOLARINGOLOGIA
TRABALHO APRESENTADO
OTORRINOLARINGOLOGIA EM CONGRESSOS
BRASILEIRO DE OTORRINOLAIRNGOLOGIA, DA
FUNDAÇÃO DE OTORRINOLAIRNGOLOGIA, OU
CONGRESSOS INTERNACIONAIS EM
OTORRINOLAIRNGOLOGIA
TRABALHO APRESENTADO OUTROS EVENTOS
TRABALHO PUBLICADO
OTORRINOLARINGOLOGIA
TRABALHO PUBLICADO EM OUTRA
ESPECIALIDADE
PARTICIPAÇÃO EM LIGA ACADÊMICA DE
OTORRINOLARINGOLOGIA
PARTICIPAÇÃO DE CENTRO DE ESTUDOS EM
OTORRINOLAIRNGOLOGIA
CURSOS EM OTORRIOLARINGOLOGIA

