
 

 

 

EDITAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM NEURORADIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO  

HOSPITAL BP – A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO - 2019 

 
SUPERVISORES:  
 
Prof. Dr. Ronie Leo Piske 
Prof. Dr. Rainer Haetinger 
       

INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
Número de vagas: 01 
Público Alvo: radiologistas, neurocirurgiões e neurologistas. 
Carga Horária Total: 4400 horas. 
Horas Práticas: 4100 horas. 
Horas Teóricas: 300 horas. 
Período do curso: Integral. 
Duração do curso: 01/03/2019 à 28/02/2021. 
 
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. 

 
DO PRÉ-REQUISITO: 
 
Título de Especialista em uma das áreas alvo, emitido pela sociedade correspondente. O candidato deve ter terminado 
uma Residência Médica 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. 
 

DA INSCRIÇÃO: 
 
Período de Inscrição: 01/12/2018 à 31/01/2019 
 
Informações: Telefone: (11) 3505-5045 ou (11) 3289-0986.  
E-mail: processo.seletivo2019@bp.org.br 
 
 
 



 

 

 

Inscrição on-line 
Acessar o site http://gg.gg/inscricaoprovabp, preencher os dados solicitados, efetuar pagamento da taxa de inscrição, 
fazer upload do comprovante de pagamento original. A inscrição online somente será computada com o upload do 
comprovante de pagamento 
 
Inscrições por Sedex 
Encaminhar ficha de inscrição (disponível no site http://www.bp.org.br/educacao-e-pesquisa/) preenchida juntamente 
com o comprovante de pagamento da taxa de inscrição original para o endereço:  
Rua Maestro Cardim, 830 - Bela Vista – São Paulo - SP - CEP: 01323-001  
A/C Érica Araújo 
(A inscrição será aceita somente com data de postagem até dia 31/01/2019). 
 
Taxa de Inscrição: 
Valor: R$ 400,00 (quatrocentos reais)  
Banco Itaú  
Agência 1073  
Conta Corrente 00110-7 
Favorecido: Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência. 
CNPJ: 61599908/0001-58 
A taxa de inscrição não será devolvida após o pagamento. 
 
 
DO PROCESSO SELETIVO: 
 
Prova Teórica:  
Dia: 04/02/2019. 
Horário: 09:00h 
Local: Rua Maestro Cardim, 769 – Bela Vista – São Paulo – SP (1º subsolo - Bloco 03 - Setor CNA – Centro de Neuro-
angiografia). 

Matéria:  
As questões abrangerão conhecimentos básicos de neuro-angiografia e patologias vasculares cerebrais. 
 
Entrevista e Análise de Currículo: 
Dia: 04/02/2019. 
Horário: Após a prova. 
Local: Rua Maestro Cardim, 769 – Bela Vista – São Paulo – SP (1º subsolo - Bloco 03 - Setor CNA – Centro de Neuro-
angiografia). 
Trazer o Currículo Lattes no dia da entrevista. 
 
DO RESULTADO: 
 
Dia: 05/02/2019 (terça-feira). 
Divulgação: O resultado será divulgado no endereço Rua Maestro Cardim, 830 – Bela Vista – São Paulo – SP (Casa da 
Pós Graduação) e através do telefone (11) 3505-5045. 
 
DA MATRÍCULA: 
 
Período da matrícula: 06/02/2019 à 28/02/2019. 



 

 

 

Local: Rua Maestro Cardim, 830 – Bela Vista – São Paulo – SP (Casa da Pós Graduação). 
 
Documentos necessários:  

� 01 cópia simples da Certidão Ético Profissional CREMESP; 
� 01 cópia simples da Certidão de Quitação de Anuidade do CREMESP; 
� 02 fotos 3x4; 
� 01 cópia do CPF; 
� 01 cópia do RG;  
� 01 cópia simples do título de eleitor; 
� 01 cópia simples da Carteira de vacinação; 
� 01 cópia autenticada do Diploma de Graduação; 
� 01 cópia do Título de Especialista em uma das áreas alvo (radiologistas, neurocirurgiões e neurologistas) 

emitido pela sociedade correspondente.  
� 01 cópia do currículo resumido (Vitae ou Lattes); 
� 01 cópia autenticada da Apólice de Seguro de Vida e Acidente de Trabalho sendo renovada anualmente até o 

final da especialização; 
� Comprovante original de pagamento da Taxa de Matrícula: 
� Valor: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) 
� Banco Itaú  
� Agência 1073  
� C/C: 00110-7  
� Favorecido: Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência  
� CNPJ: 61599908/0001-58. 

 
No início do 2° ano deverá ser realizado o pagamento da anuidade no mesmo valor da taxa de matrícula.  
Aluno isento de mensalidade. 
 
Os documentos solicitados para a efetivação da matrícula são de responsabilidade do candidato e a falta da 
documentação exigida conforme relação acima acarretará no cancelamento da vaga mesmo que tenha obtido 
aprovação final no concurso, exceto no caso do CRM de São Paulo no qual o candidato terá prazo de 60 
(sessenta) dias para entregar o novo CRM/SP a partir da data da matrícula. 
 
A documentação entregue na matricula não é devolvida. Após o pagamento a taxa de matrícula não é devolvida. 
 
*Candidatos Brasileiros Formados no Exterior deverão apresentar uma cópia autenticada do diploma revalidado por 
Universidade Pública Brasileira de acordo com as Resoluções CFM nº 1.831/2008 e nº 1.832/2008. 
 
*Candidatos Estrangeiros deverão apresentar uma cópia autenticada dos seguintes documentos: visto permanente, 
diploma revalidado por Universidade Pública Brasileira e Termo de Proficiência de Língua Portuguesa comprovada por 
Instituição oficial, de acordo com as Resoluções CFM nº 1.831/2008 e nº 1.832/2008.  
 
No ato da matrícula e após leitura cuidadosa o aluno deverá assinar o Contrato e Prestação de Serviços Educacionais, 
juntamente com o Requerimento de Matrícula e o Termo de Recebimento do Regimento Interno do Hospital BP – A 
Beneficência Portuguesa de São Paulo. 


