
EDITAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM  
NEURORADIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO HOSPITAL 

BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE 
 SÃO PAULO – 2017 

 
 
COORDENADORES: Prof. Dr. Ronie Leo Piske 

Prof. Dr. Rainer Haetinger 
 
PROGRAMA RESUMIDO DO CURSO: 

 
 Aprendizado aprofundado da anatomia, fisiologia e embriologia do sistema 

vascular cerebral, da cabeça, pescoço e medula. 
 Aprendizado da Neuro-anatomia cerebral e da medula 
 Aprendizado das patologias vasculares e tumorais do cérebro, cabeça, pescoço e 

medula. 
 Técnicas de angiografia cerebral, da carótida externa, de vasos cervicais e da 

medula. 
 Introdução e aperfeiçoamento das técnicas de tratamento endovascular das 

diferentes patologias vasculares e tumorais nestas regiões, com atenção à 
estratégia de tratamento destas patologias, com decisões e perspectivas 
multidisciplinares, integrando diferentes possibilidades de tratamento; integração 
com outras disciplinas correlatas. 

 Atualização permanente com novas tecnologias em materiais introduzidos no 
mercado. 

 Acompanhamento dos pacientes no pré, per e pós-procedimento. 
 
 
Nº DE VAGAS: 01. 
 
PÚBLICO ALVO: radiologistas, neurocirurgiões e neurologistas. 
 
CARGA HORÁRIA: 4400 horas 
HORAS PRÁTICAS: 4100 horas 
HORAS TEÓRICAS: 300 horas 
 
PERÍODO DO CURSO: Integral. 
 
DURAÇÃO DO CURSO: 01/03/2017 a 28/02/2019. 
 
PRÉ-REQUISITO PARA INSCRIÇÃO: Comprovante do título de especialista numa das áreas 
alvo, emitido pela sociedade correspondente. O candidato deve ter terminado uma 
residência reconhecida pela sociedade da especialidade, caso ainda não tenha o título. A 
prova para o título deve ser feita no primeiro ano da especialização, caso seja selecionado. 
 
INSCRIÇÃO: O candidato poderá realizar sua inscrição na Rua Maestro Cardim, 830 – 
Paraíso das 08:00h às 16:00h no período de 07/11/2016 a 20/01/2017 munidos de 02 
cópias dos seguintes documentos: diploma de graduação, CRM, CPF, RG, Currículum Vitae, 



comprovante do título de especialista numa das áreas alvo, emitido pela sociedade 
correspondente (ou comprovante de término de residência em serviço reconhecido pela 
sociedade correspondente) e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor 
de R$ 310,00 (Trezentos e dez reais) que deverá ser depositado no Banco Itaú – Agência 
1073 – C/C 00110-7 – Favorecido: Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência. 
 
 
PROCESSO SELETIVO: 
 
 
PROVA TEÓRICA: 01/02/2017 às 09:00h – na Rua Maestro Cardim, 769 - 1º subsolo - 
Bloco 3 - Setor CNA – Centro de Neuroangiografia. 
As questões abrangerão conhecimentos básicos de neuro-angiografia e patologias 
vasculares cerebrais. 
 
ENTREVISTA E ANÁLISE DE CURRÍCULO: 01/02/2017 às 14h, na Rua Maestro Cardim, 769 - 
1º subsolo - Bloco 3 - Setor CNA – Centro de Neuroangiografia. 
 
RESULTADO: 02/02/2017. 
 
MATRÍCULA: Após o processo seletivo, o candidato aprovado terá entre os dias 
08/02/2017 a 24/02/2017 para realizar sua matrícula na Rua Maestro Cardim, 830 - 
Paraíso, munido dos seguintes documentos: 01 cópia simples da Certidão Ético 
Profissional, 01 cópia simples da Certidão de Quitação de Anuidade do CRM, 02 fotos 3x4, 
01 cópia autenticada do Diploma de Graduação, 01 cópia autenticada da Apólice de 
seguro de vida e acidente de trabalho (solicitar no Banco em que o CONTRATANTE obtiver 
conta) sendo renovada anualmente até o final da especialização, 01 cópia simples do 
título de eleitor, 01 cópia simples da Carteira de vacinação e o  comprovante de 
pagamento de anuidade no valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) que deverá ser 
depositado no Banco Itaú – Agência 1073 – C/C.: 00110-7 – Favorecido: Real e Benemérita 
Associação Portuguesa de Beneficência. 
 
O pagamento de anuidade deverá será feito também na re-matricula do início do 2º ano 
deste curso.  
 
VALOR DA MENSALIDADE: isento 
 
 
 
 
 
 
Contato: Pós Graduação Hosp. Beneficência Portuguesa SP – tel. 011/3289-0986 
Informações: www.bpsp.org.br 


