EDITAL
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
COMPLEMENTAÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA 2020
ECOCARDIOGRAFIA PEDIÁTRICA

Pelo presente edital a Comissão Cientifica/Ensino e Pesquisa do Instituto de Cardiologia do
Distrito Federal (ICDF) comunica que serão abertas as inscrições para a prova de seleção para
preenchimento de 02 (duas) vagas de Complementação Médica Especializada em Ecocardiografia
Pediátrica.

DO PROGRAMA
A Complementação Médica Especializada é um programa de treinamento em serviço
destinado ao profissional que concluiu o curso de graduação e completou programa de Residência
Médica, credenciado pela CNRM ou com título de especialista, que deseja obter formação profissional
aprofundada em uma área específica, dentro da especialidade respectiva.
Objetivo: Capacitar o aluno na área de atuação de Ecocardiografia pediátrica e cardiopatia
congênita no adulto (ecocardiografia transtorácica).
Duração do programa: 02 (dois) anos (março de 2020 a fevereiro de 2022).
Carga horária: 40 horas semanais.

DAS INSCRIÇÕES:
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital no compromisso de aceitação das condições do processo seletivo
ora estabelecidas, em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento.
As inscrições estarão abertas de 24 de janeiro de 2020 a 27 de janeiro de 2020 e serão admitidas
somente na forma online para os(as) candidatos(as) residentes no Distrito Federal e demais
regiões.
Após o preenchimento do formulário de inscrições, disponível no endereço eletrônico
www.icdf.org.br/complementacao será gerado boleto bancário no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais) que deverá ser pago pelo candidato até a data de vencimento.
O candidato poderá reimprimir o boleto bancário pela página de acompanhamento do
processo seletivo.

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL
Estrada Parque contorno do Bosque, S/N
Cruzeiro Novo – DF - Tel: 61 3403-5418
CNPJ. 92.898.550/0006-00

INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL
Fundação Universitária de Cardiologia
Comissão Científica – Ensino e Pesquisa
Complementação Médica Especializada em Ecocardiografia Pediátrica
Período:
Endereço
eletrônico:

24 de janeiro de 2020 a 27 de janeiro de 2020
www.icdf.org.br/complementacao

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO:
Para realizar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá acessar o endereço eletrônico
www.icdf.org.br/complementacao , preencher o formulário disponível e fazer upload dos documentos
listados abaixo:
a-

Cópia de Certificado de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM

definitivo);
b-

Cópia de Título de Especialista em Pediatria emitido pela SBP/AMB ou do certificado

conclusão de residência na área de Pediatria (mínimo de dois anos);
c-

Cópia de Título de Especialista em Cardiologia pediátrica emitido pela

SBP/SBC/AMB ou do certificado de conclusão de residência ou estágio na área de cardiologia
pediátrica (mínimo de dois anos completos ou incompletos com término previsto para
fevereiro de 2018);
d-

Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada, com letra legível.

e-

Curriculum simplificado;

f-

RG;

g-

CPF.

ETAPAS
A avaliação será composta pelas seguintes fases:
a- Prova Teórica será realizada no dia 29 de janeiro de 2020 às 8h: temas gerais de
Cardiologia Pediátrica. Esta prova terá peso um (1) e valor de 50 pontos.
b- Análise de currículo e entrevista com o candidato será realizada no dia 30 de janeiro de
2020 às: graduação, residência médica, trabalhos publicados e/ou apresentados. Esta prova
terá peso um (1) e valor de 50 pontos.

DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS:
No dia da prova objetiva, o candidato deve apresentar-se ao local, 30 minutos antes do inicio
da prova munido de documento de identidade original, portando caneta, lápis e borracha. Não será
permitida consulta à bibliografia de qualquer natureza.
A prova terá duração de 03 horas.
O candidato que chegar após o início da prova será automaticamente desclassificado.
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No dia da prova de análise e defesa de currículo o candidato deve apresentar seu curriculum
vitae, com os respectivos comprovantes.
Não haverá sob pretexto algum, segunda chamada das provas.
Será eliminado do exame o candidato que lançar mão de meios ilícitos para executar provas ou
for flagrado em comunicação com outro candidato.

DO JULGAMENTO DAS PROVAS:
A nota final na seleção será calculada da seguinte forma: Soma aritmética dos pontos obtidos
na prova objetiva e na prova de análise e defesa de currículo.
A nota mínima exigida para aprovação será de 70 pontos.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
O resultado das provas e a relação dos aprovados serão divulgados por ordem de classificação,
pela

Comissão

Científica/

Ensino

e

Pesquisa

do

ICDF

através

do

site

www.icdf.org.br/complementacao no dia 29 de janeiro de 2020 para a prova objetiva e dia 31 de
janeiro de 2020 para a análise de curricular.
Não será fornecido nenhum resultado por telefone, fax, e-mail ou carta.
Não haverá revisão das questões da prova objetiva.
O candidato que se julgar prejudicado após a publicação resultado das provas poderá recorrer,
no período de 48 horas a contar da data da divulgação das provas, da seguinte forma: o recurso deverá
ser preenchido por escrito na Comissão Científica/Ensino e Pesquisa do ICDF, acompanhado de
fundamentações que o candidato considere úteis à apreciação do recurso.
Os recursos serão decididos soberanamente pela Comissão Científica/Ensino e Pesquisa do
ICDF e pelo Coordenador Geral da Complementação Médica Especializada em Ecocardiografia
Pediátrica.
A Comissão Científica/Ensino e Pesquisa do ICDF é soberana no julgamento dos casos não
previstos neste edital.

DOS REQUISITOS PARA A MATRÍCULA
A matrícula para a Complementação Médica Especializada em Ecocardiografia Pediátrica
deverá ser efetivada pessoalmente ou por procuração, na Secretaria Comissão Científica/Ensino e
Pesquisa, no período de 10 de fevereiro de 2020 às 09h. O candidato aprovado deverá entregar no
ato da matrícula os seguintes documentos:
a- Ficha de Matrícula preenchida
b- Termo de Consentimento de Complementação Médica Especializada (TCCME), devidamente
assinado;
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c- 01 Cópia da Identidade;
d- 01 Cópia do CPF;
e- 01 Cópia da Carteira do CRM DF;
f- 01 Cópia autenticada do Certificado da conclusão da residência ou declaração de conclusão;
g- 02 Fotos 3x4 (uma para o crachá e uma para o cadastro interno);
h- Nada constam ético e financeiro do CRM;
i-

Apólice de seguros contra acidentes pessoais com validade de 2 (dois) anos com início em
março de 2020.

A não apresentação de quaisquer dos documentos acima citados em tempo hábil implicará na
desqualificação do candidato.
Os candidatos aprovados que não confirmarem suas matrículas no prazo estabelecido no
subitem anterior serão considerados desistentes e os próximos classificados serão imediatamente
convocados.
Os candidatos classificados, que forem chamados em razão da desistência dos candidatos
inicialmente aprovados, disporão de 48 horas para confirmar a sua aceitação e, findo este prazo, serão
também desclassificados caso não atendam aos requisitos para a confirmação da matrícula.
Os candidatos matriculados que não se apresentarem no dia marcado para o início das
atividades ou que não justificarem a falta de comparecimento após 24 horas serão considerados.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DA COMPLEMENTAÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA
Data: 02de Março de 2020.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:
a-

Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção;

b- Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste
Edital;
c- Não confirmar a sua participação no Programa, na data especificada neste edital, no caso de
ser selecionado;
d- Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários previstos.

Os resultados parciais, assim como outros comunicados que se façam necessários, serão
divulgados na página eletrônica www.icdf.org.br/complementacao;
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A conclusão do programa de complementação especializada gerará a emissão de certificado de
participação.
Por se tratar de curso livre, o certificado não terá natureza acadêmica, restringindo-se a atestar
a qualificação profissional.
O programa não contempla o pagamento de bolsas de estudo ou benefícios remunerativos de
qualquer natureza.

Klícia Barbosa Bezerra Matioli
Supervisora de Ensino e Pesquisa
Comissão Científica
Fundação Universitária de Cardiologia Instituto
de Cardiologia do Distrito Federal
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ANEXO A

CRONOGRAMA

Período de Inscrição

24 de janeiro de 2020 a 27 de janeiro de 2020

Prova objetiva

29 de janeiro de 2020 – 08h às 11h

Resultado

29 de janeiro de 2020

Site do ICDF

Análise curricular

30 de janeiro de 2020

Sala da
Coordenação UTI
CardiopediátricaICDF

Resultado

31 de janeiro de 2020

Site do ICDF

10 de fevereiro de 2020

ICDF

02 de março de 2020

ICDF

Matricula
Início do programa

Site ICDF
Auditório
Nesralla 2º
andar - ICDF
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ANEXO B

PROGRAMA DA PROVA OBJETIVA
O exame é confeccionado para avaliar os conhecimentos do candidato na área de cardiologia
pediátrica.
Os seguintes tópicos poderão ser abordados na prova:



Anatomia básica do coração normal
Classificações morfológicas utilizadas para estudo do coração e dos grandes vasos



Embriologia do coração e dos grandes vasos



Fisiologia cardiovascular fetal normal e em condições patológicas



Fisiologia do coração normal e em condições patológicas



Genética das enfermidades cardiovasculares



Semiologia cardiovascular normal e em condições patológicas



Eletrocardiograma normal e em condições patológicas



Radiograma normal do coração e em condições patológicas



Ecocardiograma transtorácico e transesofágico com Doppler normal e em condições
patológicas



Teste ergométrico na criança – indicações e interpretação de resultados



Hemodinâmica do coração normal e em condições patológicas



Principais projeções angiográficas utilizadas para estudo das malformações cardiovasculares



Indicações de cateterismo intervencionista em defeitos congênitos e adquiridos na criança



Ressonância magnética do coração e dos grandes vasos em condições patológicas



Cardiopatias congênitas acianóticas (anatomia, fisiopatologia, história natural, indicações
cirúrgicas e evolução pós-operatória, indicações de estudos invasivos ou intervencionistas)



Cardiopatias congênitas cianóticas (anatomia, fisiopatologia, história natural, indicações
cirúrgicas e evolução pós-operatória, indicações de estudos invasivos ou intervencionistas)



Enfermidades cardiovasculares adquiridas (fisiopatologia, diagnóstico clínico e laboratorial,
tratamento) – febre reumática, enfermidade linfomucocutânea, aortites, pericardites,
endocardite bacteriana



Tumores cardíacos na idade pediátrica (tipos histológicos, diagnósticos, tratamento)



Suporte pós-operatório imediato das principais cardiopatias



Principais fármacos de uso cardiovascular na criança com cardiopatia – farmacodinâmica,
ações terapêuticas, interações, contraindicações
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Principais cirurgias utilizadas no tratamento de enfermidades cardiovasculares na criança
(razões técnicas de sua aplicação)



Arritmias cardíacas – diagnóstico e tratamento (farmacológico e invasivo)



Cardiopatia congênita no adolescente e no adulto



Cardiologia preventiva.
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