
 
 
  
 
 
 

EDITAL 
 
 A Comissão do Curso de Aperfeiçoamento/Especialização da Ecoclínica/Tomoclínica 
Clínicas de Diagnóstico por Imagem comunica que abrirá inscrições para o preenchimento de 
vagas para os Cursos de Aperfeiçoamento/Especialização em Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem e Ultrassonografia, para ingresso no ano de 2021, com as respectivas vagas: 
 
Programas                                            Vagas                 Situação do Programa 
 
 Radiologia e Diagnóstico por Imagem      04        Curso de Aperfeiçoamento credenciado pelo CBR* 

                                                                                                                        
 Ultrassonografia                                     03         Curso de Aperfeiçoamento credenciado pelo CBR* 

                                                            
 

  
* CBR: Colégio Brasileiro de Radiologia. 

  

O Programa de Radiologia e Diagnóstico por Imagem terá duração de 36 meses e o Programa 

de Ultrassonografia terá duração de 24 meses, em horário integral e dedicação exclusiva, sem bolsa- 

auxílio. 

 
                                                                                                                            
Procedimentos para Inscrição: 
 
 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Ultrassonografia:  
 
As inscrições realizar-se-ão de 14/09/2020  à 14/10/2020  ( exclusivamente através dos endereços eletrônicos 

www.amrigs.org.br ,  www.acm.org.br   e     www.amms.com.br  ). 
 

 
O valor da inscrição é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).  
 
 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Ultrassonografia: 

 

1ª Etapa – Eliminatória 

 

- Prova escrita sobre Medicina Geral – Exame AMRIGS – Obrigatório, a ser realizada em 

22/11/2020, em local e horário informados pela AMRIGS. 
 
 
 

Rua Anita Garibaldi, 194 - Centro, Canoas- RS, 92010-100. 
 

Fone: 51 3415-7730      e-mail: bel@tomoclinica.com.br 

 

http://www.amrigs.org.br/
http://www.acm.org.br/
http://www.amms.com.br/


Divulgação dos Resultados da 1a etapa  
Conforme edital AMRIGS em 15/12/2020 e no site/link do Serviço 
 https://www.dropbox.com/s/tuwh7pf3tqn1dch/Aprovados%20Resid%C3%AAncia%202021%20-

%20Eco%26Tomo.pdf?dl=0  em 16/12/2020 a partir das 12h. 

 
 
2ª Etapa – Classificatória  
 
        Entrega curricular. 
 

- Os 32 primeiros candidatos que ficarem acima do ponto de corte (60,00), e, portanto, 

forem classificados na 1ª etapa do processo seletivo do Curso de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem, deverão enviar o currículo para o e-mail bel@tomoclinica.com.br 

até o dia 08/01/2021 até às 18h. 

 

- Os 24 primeiros candidatos que ficarem acima do ponto de corte (60,00), e, portanto, 

forem classificados na 1ª etapa do processo seletivo do Curso de Ultrassonografia, 

deverão enviar o currículo para o e-mail bel@tomoclinica.com.br até o dia 08/01/2021 até às 

18h. 

 

- O candidato classificado que não entregar o currículo na data acima será eliminado do 

processo seletivo automaticamente. 
 
        Data das Entrevistas    
 

- Radiologia e Diagnóstico por Imagem: dias 13 e 14 de janeiro de 2021, das 8:30 às 12h e 

das 14h às 16h, conforme ordem de classificação, na Tomoclínica, rua Anita Garibaldi, 194- 

Centro, Canoas- RS, CEP 92010-100. 

Presencial ou online, a ser definido mais próximo a data. 
 

- Ultrassonografia: dias 13 e 14 de janeiro de 2021, das 8:30 às 12h e das 14h às 16h, 

conforme ordem de classificação na Tomoclínica , rua Anita Garibaldi, 194- Centro, Canoas- 

RS, CEP 92010-100. 

Presencial ou online, a ser definido mais próximo a data. 
 

- O candidato classificado que não comparecer na entrevista nas datas acima e no horário 

estipulado será eliminado do processo seletivo automaticamente. 

 
 
Pesos: Exame AMRIGS 80%; arguição curricular e análise de currículo 20%. 
 
 

Resultado Final:  A lista dos aprovados será divulgada no site/link do serviço 

https://www.dropbox.com/s/tuwh7pf3tqn1dch/Aprovados%20Resid%C3%AAncia%202021%20-
%20Eco%26Tomo.pdf?dl=0  em  25/01/2021. 
 
 
 
Documentação necessária para confirmação de vaga pelos candidatos aprovados nas duas 
etapas 
 

- Cópia do diploma de graduação de Instituição de  Ensino Superior Brasileiro autenticado 

(quando de instituição estrangeira, deverá ser revalidado em Universidade Brasileira).  

https://www.dropbox.com/s/tuwh7pf3tqn1dch/Aprovados%20Resid%C3%AAncia%202021%20-%20Eco%26Tomo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tuwh7pf3tqn1dch/Aprovados%20Resid%C3%AAncia%202021%20-%20Eco%26Tomo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tuwh7pf3tqn1dch/Aprovados%20Resid%C3%AAncia%202021%20-%20Eco%26Tomo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tuwh7pf3tqn1dch/Aprovados%20Resid%C3%AAncia%202021%20-%20Eco%26Tomo.pdf?dl=0


- Cópias do RG e CPF; 

 

- Cópia  da carteira do CRM, ou protocolo de inscrição no CREMERS no caso de recém formado; 

- Estes documentos deverão ser entregues no dia 03/02/2021 na secretaria da 

Tomoclínica, rua Anita Garibaldi, 194- Centro, Canoas- RS, CEP 92010-100, aos cuidados 

da Srª. Bel. 
 

- A não observância destes itens DESCLASSIFICA AUTOMATICAMENTE o candidato do 

processo seletivo. 

 

 

Assinatura do Contrato  

 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Ultrassonografia: 

 

O candidato deverá assinar o contrato dos Programas no dia 03/02/2021, na Tomoclínica, rua 

Anita Garibaldi, 194- Centro, Canoas- RS, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, munido 

dos documentos solicitados no item que consta a documentação necessária para 

confirmação da vaga. 

 

O candidato aprovado que não comparecer no dia 03/02/2021 e dentro do horário acima estipulado 
com a documentação exigida para assinatura do contrato, automaticamente perderá a vaga cabendo 
a Comissão responsável pela seleção chamar o candidato seguinte de acordo com sua classificação. 
 

Inicio das atividades: 01/03/2021, às 8h na Tomoclínica, rua Anita Garibaldi, 194- Centro, 

Canoas- RS, CEP 92010-100. 
 
Locais de atuação:  
 
Sede Hospital Nossa Senhora das Graças – Marechal Rondon, Canoas - RS 
Sede rua Anita Garibaldi, 194 – Centro, Canoas – RS 
Sede rua Fioravante Milanez, 68 – Centro, Canoas - RS 
Sede rua Isabel Bastos, 138 – Centro, Viamão – RS 
 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS:   

 
Os médicos matriculados com vagas trancadas para prestar serviço militar, só garantem a vaga para o 

ano subsequente caso confirmem matrículas no dia previsto no cronograma de execução. 

 

 

Canoas, 31 de Agosto de 2020 
 
 
 

 
     Drª. Carol F. J. S. da Cunha – CRM 32729                            Dr. Ildo A. Betineli  – CRM 9271 
        Coordenadora do Curso de Aperfeiçoamento                                  Diretor Administrativo  
        
      zMédica 
 
 

Dr. Washington Jerzewski S. da Cunha – CRM 12126 
Diretor  Técnico 



   
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

EDITAL 
 
 A Comissão do Curso de Aperfeiçoamento/Especialização da Ecoclínica/Tomoclínica 
Clínicas de Diagnóstico por Imagem comunica que abrirá inscrições para o preenchimento de 
vagas para os Cursos de Aperfeiçoamento/Especialização em Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem e Ultrassonografia, para ingresso no ano de 2021, com as respectivas vagas: 
 
Programas                                            Vagas                 Situação do Programa 
 
 Radiologia e Diagnóstico por Imagem      04        Curso de Aperfeiçoamento credenciado pelo CBR* 

                                                                                                                        
 Ultrassonografia                                     03         Curso de Aperfeiçoamento credenciado pelo CBR* 

                                                            
 

  
* CBR: Colégio Brasileiro de Radiologia. 

  

O Programa de Radiologia e Diagnóstico por Imagem terá duração de 36 meses e o Programa 

de Ultrassonografia terá duração de 24 meses, em horário integral e dedicação exclusiva, sem bolsa- 

auxílio. 

 
                                                                                                                            
Procedimentos para Inscrição: 
 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Ultrassonografia:  
 
As inscrições realizar-se-ão de 14/09/2020  à 14/10/2020  ( exclusivamente através dos endereços eletrônicos 

www.amrigs.org.br ,  www.acm.org.br   e     www.amms.com.br  ). 
 

 
O valor da inscrição é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).  
 
 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Ultrassonografia: 

 

1ª Etapa – Eliminatória 

 

- Prova escrita sobre Medicina Geral – Exame AMRIGS – Obrigatório, a ser realizada em 

22/11/2020, em local e horário informados pela AMRIGS. 
 
 

Rua Anita Garibaldi, 194 - Centro, Canoas- RS, 92010-100. 
 

Fone: 51 98267-3101    e-mail: bel@tomoclinica.com.br 

 

http://www.amrigs.org.br/
http://www.acm.org.br/
http://www.amms.com.br/


 
 
 
 
 
Divulgação dos Resultados da 1a etapa  
Conforme edital AMRIGS em 10/12/2020 e no site/link do Serviço http://tomoclinica.com.br/site/edital-

2021/   em  11/12/2020 a partir das 12h. 

 
 
2ª Etapa – Classificatória  
 
        Entrega curricular. 
 

- Os 32 primeiros candidatos que ficarem acima do ponto de corte (60,00), e, portanto, 

forem classificados na 1ª etapa do processo seletivo do Curso de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem, deverão enviar o currículo para o e-mail bel@tomoclinica.com.br 

até o dia 15/12/2020 até às 18h. 

 

- Os 24 primeiros candidatos que ficarem acima do ponto de corte (60,00), e, portanto, 

forem classificados na 1ª etapa do processo seletivo do Curso de Ultrassonografia, 

deverão enviar o currículo para o e-mail bel@tomoclinica.com.br até o dia 15/12/2020 até às 

18h. 

 

- O candidato classificado que não entregar o currículo na data acima será eliminado do 

processo seletivo automaticamente. 
 
        Data das Entrevistas  
 

- Radiologia e Diagnóstico por Imagem: dias 16 e 17 de dezembro de 2020, das 8:30 às 12h e 

das 14h às 16h, conforme ordem de classificação, na Tomoclínica, rua Anita Garibaldi, 194- 

Centro, Canoas- RS, CEP 92010-100. 
 

- Ultrassonografia: dias 16 e 17 de dezembro de 2020, das 8:30 às 12h e das 14h às 16h, 

conforme ordem de classificação na Tomoclínica , rua Anita Garibaldi, 194- Centro, Canoas- 

RS, CEP 92010-100. 
 

- O candidato classificado que não comparecer na entrevista nas datas acima e no horário 

estipulado será eliminado do processo seletivo automaticamente. 

 
 
Pesos: Exame AMRIGS 80%; arguição curricular e análise de currículo 20%. 
 
 

Resultado Final:  A lista dos aprovados será divulgada no site/link do serviço 

http://tomoclinica.com.br/site/edital-2021/  em  04/01/2021. 
 
 
 
 
 
 
 

http://tomoclinica.com.br/site/edital-2021/
http://tomoclinica.com.br/site/edital-2021/
http://tomoclinica.com.br/site/edital-2021/


 
 
 
Documentação necessária para confirmação de vaga pelos candidatos aprovados nas duas 
etapas 
 

- Cópia do diploma de graduação de Instituição de  Ensino Superior Brasileiro autenticado 

(quando de instituição estrangeira, deverá ser revalidado em Universidade Brasileira).  

 

- Cópias do RG e CPF; 

 

- Cópia  da carteira do CRM, ou protocolo de inscrição no CREMERS no caso de recém formado; 

 

 

- Estes documentos deverão ser entregues no dia 03/02/2021 na secretaria da 

Tomoclínica, rua Anita Garibaldi, 194- Centro, Canoas- RS, CEP 92010-100, aos cuidados 

da Srª. Bel. 
 

- A não observância destes itens DESCLASSIFICA AUTOMATICAMENTE o candidato do 

processo seletivo. 

 

 

 

Assinatura do Contrato  

 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Ultrassonografia: 

 

O candidato deverá assinar o contrato dos Programas no dia 03/02/2021, na Tomoclínica, rua 

Anita Garibaldi, 194- Centro, Canoas- RS, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, munido 

dos documentos solicitados no item que consta a documentação necessária para 

confirmação da vaga. 

 

O candidato aprovado que não comparecer no dia 03/02/2021 e dentro do horário acima estipulado 
com a documentação exigida para assinatura do contrato, automaticamente perderá a vaga cabendo 
a Comissão responsável pela seleção chamar o candidato seguinte de acordo com sua classificação. 
 

Inicio das atividades: 01/03/2021, às 8h na Tomoclínica, rua Anita Garibaldi, 194- Centro, 

Canoas- RS, CEP 92010-100. 
 

 
Locais de atuação:  
 
Sede Hospital Nossa Senhora das Graças – Marechal Rondon, Canoas - RS 
Sede rua Anita Garibaldi, 194 – Centro, Canoas – RS 
Sede rua Fioravante Milanez, 68 – Centro, Canoas - RS 
Sede rua Isabel Bastos, 138 – Centro, Viamão – RS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS:   

 
Os médicos matriculados com vagas trancadas para prestar serviço militar, só garantem a vaga para o 

ano subsequente caso confirmem matrículas no dia previsto no cronograma de execução. 

 

 

 

 

Canoas, 31 de Agosto de 2020 
 
 
 
 
 

 
     Drª. Carol F. J. S. da Cunha – CRM 32729                            Dr. Ildo A. Betineli  – CRM 9271 
        Coordenadora do Curso de Aperfeiçoamento                                  Diretor Administrativo  
        
      zMédica 
 
 
 
 

Dr. Washington Jerzewski S. da Cunha – CRM 12126 
Diretor  Técnico 
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