
SERVIÇO DO HC/UFMG E HOSPITAL MATER DEI 

EDITAL REFERENTE AO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA A 

ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA DA COLUNA R4/R5 DO SERVIÇO DO 

HC/UFMG E HOSPITAL MATER DEI 

A Equipe de Cirurgia de Coluna do Hospital das Clinicas da UFMG e Hospital 

Mater Dei, que também atua nos hospitais Biocor, Vila da Serra , São Francisco e 

Hospital da Unimed, comunica, através do presente edital, a abertura das inscrições para 

o Processo Seletivo para o Programa de Especialização em Cirurgia da Coluna 

Vertebral. 

Vigência: Ano 2022/2023 ( iniciamos e terminamos o período de estágio sempre 1 

semana após a prova de título da SBOT ) 

Serviço credenciado pela SBC – Sociedade Brasileira de Coluna  

Coordenador do processo seletivo: Dr Marcelo Horta Petrillo  

1 – PRÉ-REQUISITO  

 

Pré Requisito : Título da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – SBOT ou 

Título da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia – SBN, estar em dia com as respectivas 

entidades de classe (CRM, SBOT, SBN entre outros cabíveis) 

Candidatos que irão fazer prova de título após o processo seletivo podem se inscrever 

mas serão excluídos se não forem aprovados nas provas de título. 

 

Vagas: 02 (duas) vagas 

2 – INSCRIÇÕES  

As inscrições serão efetuadas através do e-mail  do coordenador do processo seletivo: 

mhpetrillo@gmail.com. 

Serão consideradas as inscrições apenas documentadas via e-mail contendo currículo 

resumido, foto , telefone de contato, hospital de origem, carta de recomendação do 

chefe do serviço de origem contendo a nota no último TARO (para candidatos que 

ainda não têm TEOT) e endereço.  

Serão aceitas inscrições recebidas até o dia 26/11/2021 as 23:59. 

Em caso de dúvidas entrar em contato com Dr Marcelo Horta Petrillo pelo whatsapp 31-

992064610  ( NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES PELO WHATSAPP, APENAS 

PARA TIRAR DÚVIDAS ) 

Valor: GRATUITO. 

mailto:mhpetrillo@gmail.com


 

3 – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA APÓS APROVAÇÃO 

 

- Cópia digitalizada  da carteira do CRM. Se o selecionado ainda não estiver filiado ao 

CRM-MG, deverá trazer fotocópia do protocolo de inscrição junto ao Conselho 

Regional de Minas Gerais.  

- Cópia digitalizada  do Título da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 

ou comprovante de inscrição na prova do TEOT  

4- PROCESSO DE SELEÇÃO 

- Análise curricular  

- Entrevista online que será marcada entre os dias 7 e  14/12/2021  ( em caso de muitos 

candidatos serão marcadas entrevistas em dias alternados.  

5 – CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

- Os candidatos  e currículos serão avaliados pelos membros da equipe e pontuados 

seguindo critérios da equipe.  

Por email os candidatos inscritos receberão sua classificação e seguiremos por ordem a 

chamada para confirmação, após o dia 15 de dezembro de 2021.   

Desistência ou exclusão : 

Será considerado desistente o candidato que não apresentar toda a documentação 

exigida , faltar à entrevista online ou não responder os e-mails quando solicitada à 

confirmação da participação no estágio (dos aprovados) . Serão excluídos também os 

que não forem aprovados no exame de título . Em caso de desistência ou exclusão dos 

candidatos aprovados, os candidatos respectivamente abaixo na classificação serão 

convidados. 

A Comissão de Seleção convocará tantos aprovados quantos forem necessários para o 

preenchimento das vagas remanescentes até o dia de inicio do estágio. 

 

A Comissão de Seleção fará divulgar, sempre que se fizer necessário, Normas 

Complementares ao presente Edital e Avisos Oficiais por email. 

Não cabem recursos das decisões da Comissão de Seleção . 

Ao se inscrever no presente processo seletivo, o candidato expressa sua concordância 

com os termos deste Edital. 

Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão decididos pela 

Comissão de Seleção. 

 

 



 

6- CONCESSÕES E OBRIGAÇÕES 

 

R4 e R5 são realizados em tempo integral, de segunda a sábado; nos finais de semana é 

necessário que seja escalado um residente para sobreaviso, para passar visita hospitalar, 

auxiliar cirurgias eletivas e ou de emergência. Esta escala é formulada pelo R5 sênior.  

O R4 terá direito a 15 dias de férias e o R5 a 30 dias de férias.  

Não há remuneração prevista para o período do estágio, mas flexibilizamos algumas 

escalas para favorecer que os residentes façam plantões nas respectivas áreas de 

atuação. 

Equipe : 

Chefes de equipe : 

Dr Luiz Claudio de Moura França 

Dr Jeferson Soares Leal  

Coordenadores do Processo Seletivo e da Especialização em Coluna  

Dr Jeferson Soares Leal 

Dr Marcelo Horta Petrillo 

Membros da Equipe 

Dr .Rogerio Lucio de Resende 

Dr.Rafael Gonçalves Duarte 

Dr Daniel Ghedini 

Dr Andre Castilho 

Dr Rodrigo Perroni 

Dr Daniel Cunha 

Dr Fernando Magalhães Gosende 

Dr Leandro Vital 

 

 


