EDITAL Nº 001/2020 - INSTITUTO DE FORMAÇÃO NSG
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM
CLÍNICA MÉDICA

1º SEMESTRE DE 2020
A Direção da Irmandade Santa Casa Misericórdia de Maringá em parceria com o Instituto de
Formação NSG, localizados na Rua Santos Dumont n° 555 e 482 (respectivamente), tornam
público o Edital de Abertura de Inscrições do Processo Seletivo Nº 001/2020 para o curso de
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM CLÍNICA MÉDICA.
DIFERENCIAL DE MERCADO
A proposta pedagógica do curso visa proporcionar uma experiência de aprendizado global e
contemporânea, com participação ativa dos alunos. Busca aliar o conhecimento às práticas e
desafios dos cenários assistenciais, de pesquisa e ensino em saúde, capacitando seus alunos a
desenvolver uma visão mais ampla e subsidiada de experiência prática em um ambiente de
excelência como é o Hospital Santa Casa de Maringá. Além disto, o Curso permite criar uma
rede de relacionamento de potencial valor para a vida profissional. Pós graduação aprovada
pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, com 4400 horas/aula, divididas em 2 anos.
As aulas são ministradas por professores com notória experiência na área da saúde e as
atividades educacionais são complementadas por atividades práticas supervisionadas em
ambiente hospitalar, com acesso amplo às tecnologias mais inovadoras e disruptivas em
saúde.
1.

INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser realizadas por meio eletrônico, acessando o site do Hospital Santa
Casa de Maringá (http://www.santacasamaringa.com.br/cadastro) ou do Instituto NSG
(www.institutonsg.com.br) a partir de 30/01 a 28/02 de 2020. Após o cadastro da inscrição, é
obrigatório o envio de currículo atualizado para o e-mail secretaria@institutonsg.com.br,
assunto CV – Clínica Médica-2020.

2.

TAXA DE INSCRIÇÃO E MENSALIDADE

R$ 400,00 – 50% de desconto para participantes do concurso de residência médica 2020 do
hospital Santa Casa de Maringá.
Mensalidade 24 x R$2990,00.
3.

PRÉ-REQUISITO

Profissionais Graduados em Medicina por Instituições credenciadas; Disponibilidade e
envolvimento para as atividades teóricas e práticas.
4.

VAGAS E DURAÇÃO DO CURSO

Ver quadro no item 5.
5.

6.

CURSOS
Nome do Curso

Duração

Vagas

Processo Seletivo

Clínica Médica

24 meses

04

Prova, análise de Currículo e entrevista

SELEÇÃO

O processo seletivo será realizado no dia 04 de Março de 2020, na sede do Instituto NSG,
localizado a Rua Santos Dumont, Maringá/PR 482 às 09h da manhã.
7.

RESULTADO

O resultado do processo seletivo será divulgado na página do Hospital Santa Casa de Maringá
e nas redes sociais do Instituto NSG e o candidato aprovado receberá a notificação via e-mail
e/ou telefone, até o dia 05 de março de 2020.
8.

MATRÍCULA

O candidato aprovado deverá comparecer à Secretaria do Instituto NSG para a realizar sua
matrícula no horário das 08h às 17h, entre os dias 06 e 07 de março de 2020. O não
comparecimento no período indicado pela Secretaria caracterizará desistência da vaga,
passando a vaga para o próximo candidato aprovado.

9.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (cópias autenticadas)


Histórico e Diploma de Graduação;



Certidão de Nascimento ou Casamento;



RG;



CPF;



CRM;



Comprovante de residência recente com CEP;



Carteira de Vacinação atualizada;



02 fotos 3x4 recentes;



Curriculum Vitae atualizado;

10.

INÍCIO DAS AULAS

A partir de 09 de março de 2020, conforme cronograma a ser divulgado pela Secretaria
Acadêmica.
11.

INFORMAÇÕES GERAIS

A Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM) endossa este curso de pós graduação, o que
significa que, ao término do curso, o aluno que for aprovado pode se inscrever no Concurso
para Obtenção do Título de Especialista em Clínica Médica, conforme edital mais recente
(http://www.sbcm.org.br/prova_titulo/2019/edital_cm_2019.pdf). É importante salientar que
para tal é necessário ter no mínimo 03 (três) anos de formado (considerando a data de
expedição do diploma de médico).
Também salientamos que este curso de pós graduação NÃO habilita o aluno a prestar prova
de residência em especialidade que exija pré-requisito CLÍNICA MÉDICA, mesmo que consiga
a aprovação no Concurso para Obtenção do Título de Especialista em Clínica Médica pela
SBCM.
Os casos omissos decorrentes da aplicação dessas Normas serão resolvidos pelos órgãos
competentes. O presente edital entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas às
disposições contrárias.
A Direção.
Maringá - PR, 30 de janeiro de 2020.
Publique-se.

