LIFE IMAGEM
Educação Médica Continuada

CURSO DE APERFEICOAMENTO EM RADIOLOGIA E
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RDDI)
Credenciado pelo CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia)

EDITAL
O Coordenador do Curso faz saber que estarão abertas as inscrições a cidadãos brasileiros ou
estrangeiros com visto de permanência no país para o preenchimento de 2 (duas) vagas no curso de
Aperfeiçoamento em RDDI para o primeiro ano, na forma deste Edital.

1. DO CURSO: Cursos de Especialização
Início: 07/03/2022 Término: 06/03/2025
Duração: 3 anos
1.1. Podem concorrer candidatos brasileiros natos ou naturalizados e candidatos
estrangeiros. O candidato estrangeiro deverá ter visto permanente ou visto temporário
de estudante obtido perante o Consulado do Brasil em seu País.

2. DA INSCRIÇÃO:
2.1. Informações: carlos@lifeimagem.com.br .: (21) 99971 – 2906 (celular e whatsapp)
2.2. INSCRIÇÃO: Enviar documentos DIGITALIZADOS para: carlos@lifeimagem.com.br
2.3. PERÍODO: 03/01/2022 a 16/02/2022
2.4. DOCUMENTAÇÃO:
Fotocópia (frente e verso) autenticada do diploma de graduação (devidamente reconhecido,
validado ou revalidado) ou certidão de conclusão de curso (original e cópia);
Obs.: A Coordenação esclarece que face à demora na emissão de diploma por
algumas Instituições de Ensino Superior, receberá, provisoriamente, um comprovante de
conclusão de curso superior até que o mesmo tenha sido emitido ou uma declaração as
segurando que o mesmo estará concluído até a data da matrícula.
Fotocópia da Carteira de Identidade ou da Carteira do Conselho Regional de
Medicina;
Fotocópia do CPF (para brasileiros ou estrangeiros com visto de permanência no país);

Uma foto 3 X 4;
Histórico escolar do curso de graduação (fotocópia) e Curriculum Vitae;
Obs.: A critério da banca examinadora poderão ser solicitados os comprovantes do
conteúdo inserido no Curriculum Vita e no dia da matrícula deverão apresentar todos os
documentos exigidos na inscrição, originais
2.5. Taxa de Inscrição: ISENTO

3. DA SELEÇÃO:
3.1. PROVAS:
a) Prova teórica com 50 questões de múltipla escolha de conhecimentos médicos
básicos e gerais.
b) Interpretação de texto da área afim em língua estrangeira (inglês)
3.2. ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE
3.3. ENTREVISTA e Prova com 20 questões tipo multimídia com projeção de exames
e discussão de lesões básicas em RDDI

OBSERVAÇÕES:
1) A nota mínima de aprovação em cada etapa do processo de seleção será 6,0 (seis),
sendo observado o critério eliminatório e classificatório;
2) Para a entrevista serão convocados até 5 (cinco) vezes o número de vagas, em ordem
de aprovação.
3) O resultado final será a média ponderada das etapas acima mencionadas, a critério
da Banca Examinadora.
3.4 DATA E LOCAL DAS PROVAS
17/02/2022 – 5ª feira, 08:00 horas
LOCAL: Administração da LIFE IMAGEM
Rua Evaristo da Veiga, 29, Segundo Andar, Centro, Niterói ( Próximo da Prefeitura na
rua Amaral Peixoto)

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
4.1. Não será permitido o ingresso do candidato ao local da prova, sem o documento de
identidade e o comprovante de inscrição (cópia de e-mail comprovando inscrição).

4.2. Não será permitida a entrada de candidatos no local de realização da prova após o
seu início.
4.3. As provas deverão ser feitas com caneta esferográfica azul ou preta.

4.4. A aprovação/classificação final dos candidatos será fornecida pela banca de avaliação do curso
através de sua coordenação, não dando direito ao candidato a qualquer tipo de recurso.

4.5. Em hipótese alguma haverá segunda chamada, vista ou revisão de provas.
4.6. As provas de seleção terão a coordenação e a responsabilidade dos
respectivos Coordenadores dos Cursos.
4.7. Os resultados só serão válidos para as provas de seleção a que se refere o presente Edital.

4.8. Ao final do programa o candidato deverá apresentar a monografia de conclusão do curso.

5.9. Os candidatos selecionados para matricula deverão concordar com o programa
científico estabelecido pelo CBR; através do link
http://cbr.org.br/wp-content/requisitos-minimosfiles/rddi/protocolobrasileirodetreinamentoemRDDI.pdf
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