
 

 

 

  

 

 

O Dr. Ian Selonke, coordenador da Especialização de Otorrinolaringologia 

Otorrinos - Hospital da Cruz Vermelha Brasileira - Paraná, 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 acadêmicos de medicina do sexto ano 

de Instituições reconhecidas pelo MEC que concluam a graduação até dezembro de 2018 e 

médicos com registro no Conselho Regional de Medicina.  

 

1. VAGAS OFERECIDAS 

Serão oferecidas 3 (três) vagas para o Programa de Especialização em Otorrinolaringologia, 

não remuneradas, com duração de três anos. 

 

2. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão efetuadas no período de 09/10/2018 até 19/11/2018 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), no 

Banco do Brasil (001), AG 3407-X, CC 84497-7, Titular: Otorrinoshcv 

3.2: O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado até o dia 19/11/2018 

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 

20/11/2018. 

2019 

Credenciada pela: Edital para concurso para médico 

Especializando em 

otorrinolaringologia do primeiro ano  
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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 

O Concurso para o primeiro ano da Especialização em Otorrinolaringologia, ano de 2018 

compreenderá 2 fases de avaliação, sendo: 

1ª Fase – 22/11/2018 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 – 29/11/2018 19:00 h  

4.2) Perguntas sobre o Manual do Especializando de Otorrinolaringologia do Hospital da 

Cruz Vermelha Brasileira – Paraná disponível no site: 

http://www.otorrinocruzvermelha.com/resources/PDF%20manual%20Otorrinos%20HCV%2

02016.pdf (05 pontos) fonte deve ser visualizada após aprovação na primeira etapa. 

4.3) Análise de Curriculum (15 pontos) – Comissão e critérios eleita pelo Coordenador. 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. 

4.4) Entrevista (20 pontos) – Banca Examinadora e critério de julgamento eleitos pelo 

Coordenador. 

 

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, em caso de coincidência da data e horário da 

segunda fase com outro processo seletivo de Otorrinolaringologia, o horário da entrevista (e 
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não o dia) poderá ser remarcado, à critério do Coordenador da Especialização. 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 23 de novembro de 2018, 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 serão convocados para a segunda 

fase. Caso haja empate dos últimos candidatos colocados em décimo lugar, serão chamados 

para entrevista os candidatos empatados.  

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 CURRICULO LATTES até 27/11/2018 às 17:00h na Secretaria do 

COREME do Hospital da Cruz Vermelha , Av. Vicente Machado 1239 terceiro andar, 

Curitiba Paraná. Os Currículos postados por correio devem chegar até as 12:00h do dia 28 

de novembro de 2018. 

***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.  
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**** 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 30 de novembro de 2018 ao meio dia. Serão considerados 

aprovados os três primeiros candidatos com maior pontuação. 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. 

 

Os três primeiros candidatos classificados, após a publicação do resultado final, deverão 

confirmar sua matrícula até 04/12/2018 ao meio dia no COREME do Hospital da Cruz 

Vermelha Brasileira - Paraná sito a Av. Vicente Machado 1239 terceiro andar, levando os 

documentos necessários para a matrícula na Especialização (ITEM 7). Após essa data e 

horário, 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: 

© 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, autenticadas.  

© 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); 

© Duas fotos 3x4 recentes. 

 

*** 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 2018, em 

caráter provisório, devendo a mesma ser substituída por fotocópia do diploma e registro do 
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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. 

 

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 01/11/2018 

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, 09/10/2018 

Dr. Ian Selonke 

Coordenador da Especialização de ORL Otorrinos - Hospital da Cruz Vermelha Brasileira do 

Paraná. 

9. CRONOGRAMA RESUMIDO 

 

09/10/2018 até 19/11/2018 às 23:59 horas PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

09/10/2018  até 19/11/2018 Pagamento da taxa de inscrição (mandar o comprovante de 

depósito por e-mail: otorrinoshcv@gmail.com) 

20/11/2018 até às 16:00h COMPENSAÇÃO do pagamento com cheque ou depósito por 

envelope 

22/11/2018 às 19:00 h PRIMEIRA FASE DO CONCURSO 

23/11/2018 até as 16:00h RESULTADO DA PRIMEIRA FASE DO CONCURSO 

27/11/2018 às 17:00h ENTREGA DO CURRICULUM VITAE (PLATAFORMA LATTES) 

29/11/2018 às 19:00 h SEGUNDA FASE DO CONCURSO 

30/11/2018 até o meio dia RESULTADO FINAL APÓS A SEGUNDA FASE DO 

CONCURSO  

04/12/2018 até o meio dia MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS NO 

CONCURSO 

 

 


