SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
INSTITUTO DE SSISTÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Avenida Ibirapuera, 981 – São Paulo – SP

EDITAL DE ESPECIALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FELLOWSHIP EM
NEURORADIOLOGIA INTERVENCIONISTA - 2021

COORDENADORES/ SUPERVISORES:
Dr. André Luiz Rezende - SBNR
Dr. Guilherme Marcos Soares Dias - SBNR
Dr. João Miguel Almeida Silva - SBNR
Dr. Marcus Alexandre Cavalcanti Rotta
INFORMAÇÕES GERAIS:
Número de vagas: 01
Público - Alvo: radiologistas, neurocirurgiões e neurologistas.
Carga Horária Total: 4.400 horas.
Horas Práticas: 4.100 horas.
Horas Teóricas: 300 horas.
Período do curso: Integral.
Duração do curso: 01/03/2021 à 28/02/2023.
PROGRAMA RESUMIDO DO CURSO:
•
•
•
•
•

•
•

Aprendizado aprofundado da anatomia, fisiologia e embriologia do sistema
vascular cerebral, da cabeça, pescoço e medula.
Aprendizado da Neuro-anatomia cerebral e da medula.
Aprendizado das patologias vasculares e tumorais do cérebro, cabeça,
pescoço e medula.
Técnicas de angiografia cerebral, da carótida externa, de vasos cervicais e da
medula.
Introdução e aperfeiçoamento das técnicas de tratamento endovascular das
diferentes patologias vasculares e tumorais nestas regiões, com atenção à
estratégia de tratamento destas patologias, com decisões e perspectivas
multidisciplinares, integrando diferentes possibilidades de tratamento;
integração com outras disciplinas correlatas.
Atualização permanente com novas tecnologias em materiais introduzidos no
mercado.
Acompanhamento dos pacientes no pré, per e pós-procedimento.

DO PRÉ-REQUISITO:
Título de Especialista em uma das áreas alvo, emitido pela sociedade correspondente.
O candidato deve ter terminado uma Residência Médica até 28/02/2021 reconhecida
pela Sociedade da especialidade, caso ainda não tenha o Título. A prova para o Título
deve ser feita no primeiro ano da especialização, caso seja selecionado.

DA INSCRIÇÃO:
Período de Inscrição: 04/01/2021 a 22/01/2021
Informações: Telefone: +55 (11) 98741-9113
E-mail: contato@neurointervencao.com.br
Taxa de Inscrição: gratuito
DO PROCESSO SELETIVO:
Prova escrita:
Dia: 27 de Janeiro de 2021 as 08:00 hs
Local: Avenida Ibirapuera, 981 - São Paulo – SP
Entrevista e Análise de Currículo:
Dia: 27 de Janeiro de 2021
Local: Avenida Ibirapuera, 981 - São Paulo – SP
DO RESULTADO:
Dia: 03 de Fevereiro de 2021
Local: Avenida Ibirapuera, 981 - São Paulo – SP
DA MATRÍCULA:
Dia: 08 a 12 de fevereiro de 2021, das 08:00 horas às 12:00horas e das 14:00 as
16:00 horas na Comissão de Especialização Médica do CEDEP 2º andar prédio da
Administração
Local: Avenida Ibirapuera, 981 - São Paulo – SP
Documentos necessários:
• 2 fotos 3x4 recentes
• 1 cópia simples do CPF
• 1 cópia simples do RG
• 1 cópia simples do documento CRM
• 1 cópia simples do título de eleitor com comprovante da última votação
• 1 cópia simples do comprovante de endereço
• 1 cópia simples do comprovante de alistamento militar, se sexo masculino
• 1 cópia simples do diploma de graduação em medicina reconhecido pelo MEC
• 1 cópia simples do documento comprobatório de regularidade junto ao
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Certidão do CRM)
• 1 cópia simples do documento comprobatório do pré-requisito do Programa de
Especialização escolhido
• Apólice de seguro de acidentes pessoais
• Comprovante de depósito bancário da matrícula:
o Banco do Brasil
o Agência 1697-x
• CC: 18.217-6 (depósito diretamente no caixa eletrônico - DOC, TED e
transferências não são aceitas por esse tipo de conta)
• Favorecido: IAMSPE
• CNPJ: 60.747.318/0001-62
• Valor: R$ 2000,00 (dois mil reais)

A matrícula só será aceita mediante a apresentação de todos os documentos.
No início do 2° ano deverá ser realizado o pagamento da anuidade no mesmo valor da
taxa de matrícula. Aluno isento de mensalidade.
Os documentos solicitados para a efetivação da matrícula são de responsabilidade do
candidato e a falta da documentação exigida conforme relação acima acarretará no
cancelamento da vaga mesmo que tenha obtido aprovação final no concurso, exceto
no caso do CRM de São Paulo no qual o candidato terá prazo de 60 (sessenta)
dias para entregar o novo CRM/SP a partir da data da matrícula.
OBS.: A documentação entregue na matricula não é devolvida.
*Candidatos Brasileiros Formados no Exterior: deverão apresentar uma cópia
autenticada do diploma revalidado por Universidade Pública Brasileira de acordo com
as Resoluções CFM nº 1.831/2008 e nº 1.832/2008.
*Candidatos Estrangeiros: deverão apresentar uma cópia autenticada dos seguintes
documentos: visto permanente, diploma revalidado por Universidade Pública Brasileira
e Termo de Proficiência de Língua Portuguesa comprovada por Instituição oficial, de
acordo com as Resoluções CFM nº 1.831/2008 e nº 1.832/2008.
No ato da matrícula e após leitura cuidadosa o aluno deverá assinar o Contrato e
Prestação de Serviços Educacionais, juntamente com o Requerimento de Matrícula e
o Termo de Recebimento do Regimento Interno do Iamspe – Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual.

