Edital 2021
Programa de Fellow em Diagnóstico por Imagem (TC e RM) do Grupo Fleury – Labs a+ e Clínica Felippe Mattoso
Coordenador: Dr. Pedro Macedo Dias.
Pré-requisitos: três anos de residência em Radiologia e Diagnóstico por Imagem (RDDI) reconhecida pelo MEC ou
CBR ou título de especialista em RDDI.
Número de vagas: 12 vagas.
Duração: 1 ano
Início em 01/03/2021 e término 28/02/2022
**Não é prevista a concessão de férias durante o programa.
**Não será concedida bolsa durante o programa.
Carga horária: 36 horas semanais (5 períodos de 6 horas e reuniões científicas).
Diferenciais do programa:
Reuniões científicas voltadas para os exames de imagem nas diversas especialidades.
Staff médico altamente especializado.
Orientação na indicação de exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética nas suas
diferentes aplicações.
Ampla variedade de exames, mesmo os de maior complexidade e vasta gama de patologias.
Oportunidade de estagiar nas unidades do Grupo Fleury em São Paulo e Visiting Fellowship na Cleveland Clinic.
Complementação do programa com extensa carga teórica presencial, online e hands-on.
Assessoria científica
Processo seletivo:
Prazo para inscrição: 07/12/2020 a 07/01/2021
Site para a inscrição: https://fleuryeducacao.com.br/
(Disponível a partir do dia 07/12/2020)
Taxa de inscrição: R$ 200,00
O processo seletivo acontecerá totalmente no formato on-line e em duas fases.
Primeira fase:
Período: 07/12/2020 a 10/01/2021 para as inscrições e envio das informações listadas abaixo. Após o
preenchimento da ficha cadastral de inscrição, o candidato receberá em até 72h úteis um link para o
preenchimento das informações abaixo (algumas serão opcionais). Estas informações serão adotadas como os
critérios de seleção dos aprovados para a segunda fase do processo seletivo.
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Local de graduação;
Local de residência médica;
Média da nota na prova de R1 e de R2 do Colégio Brasileiro de Radiologia (opcional);
Se já fez outro Programa de Fellow;
Artigos publicados como autor ou co-autor;
Participação em congressos e/ou jornadas de Radiologia;
Trabalhos apresentados em congressos e/ou jornadas de Radiologia;
Carta de recomendação de um preceptor ou professor (opcional);
Curriculum lattes (não será aceito em outro formato – o candidato deverá gerar um PDF do currículo no
site da plataforma lattes).

Período: 11 a 22/01/2021 – avaliação das informações enviadas para a seleção dos candidatos para a segunda fase.
Divulgação do resultado da primeira fase:
A partir de 25/01/2021 – no site www.fmattoso.com.br
Segunda fase
Data: 30/01/2020 – 8h às 14h
A segunda fase será a entrevista no formato on-line (via Microsoft Teams) dos candidatos selecionados na primeira
fase do programa.
A grade com a programação das entrevistas será divulgada no dia 25/01/2020 e os aprovados receberão o link de
acesso via e-mail.
Divulgação do resultado final no site www.fmattoso.com.br a partir de 02/02/2021.
Matrículas: 03/02/2021 a 05/02/2021 (horário limite – 17h). Caso ocorra alguma desistência, os suplentes serão
chamados na ordem de classificação e o candidato chamado terá 24h para confirmar sua participação.
Certificado
O certificado de conclusão do curso estará condicionado:
 Controle de presença diária e nas reuniões científicas
 Pontualidade
 Avaliação escrita semestral
 Certificado de conclusão do curso AVR
Bibliografia para estudo
 Consultar a normativa 2020 para o exame de especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem do CBR.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail educacao@grupofleury.com.br.
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