
 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO 

EM PESQUISA, CLÍNICA E CIRURGIA DA COLUNA 
VERTEBRAL – 2022-2024 

 
 O Grupo de Coluna Vertebral do Centro Médico de Campinas em 
conjunto com a Puc Campinas, torna público a abertura das inscrições para 
prova de seleção de estagiário (R4/R5) em pesquisa, clínica e cirurgia da 
coluna vertebral.  
 

1. Duração 
-    Dois anos, de 04/04/2022 a 29/03/2024. 
 
2. Vagas 
- 01 vaga 

 
3. Pré requisitos 
- Graduação em Medicina 
- Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia/Neurocirurgia 
- Título da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – SBOT 
- Títutlo da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia 
- Disponibilidade para dedicação exclusiva 

 
4. Programação 
- R4: 4 períodos (seis horas/período) em centro cirúrgico, 4 períodos de 

atendimento clínico (assistencial e observacional), 1 período dedicados 
exclusivamente à pesquisa, 1 período entre aulas, discussão de artigos 
e dos casos pré e pós-operatórios; visita aos pacientes internados, 
diariamente (01 final de semana livre/mês). 

- R5: 4 períodos (seis horas/período) em centro cirúrgico, 4 períodos de 
atendimento clínico (assistencial e observacional), 2 períodos 
dedicados exclusivamente à pesquisa, 1 período entre aulas, discussão 
de artigos e dos casos pré e pós-operatórios; visita aos pacientes 
internados, diariamente (02 finais de semana livres/mês). 

 
5. Avaliação de desempenho do estagiário e meritocracia 
- O desempenho do estagiário é avaliado por provas teóricas com 

questões de múltipla escolha, mensalmente, provas orais com 
discussão de casos clínicos e conceito dado pela equipe 

- Observação: o estagiário deverá manter média superior ou igual a 7,0 
(sete). Aquele que não obtiver essa média ou que não respeitar os 
princípios da ética médica ou que sua conduta frente aos pacientes, 
funcionários e chefes não for adequada, poderá ser desligado do 



programa, perdendo imediatamente, o certificado e indicação para 
prova de membro da SBC 

- O estagiário que mantiver média superior a 8,0 (oito) no R4, publicar 
dois artigos ou tê-los aceitos para publicação (01 na revista da SBC -
Sociedade Brasileira de Coluna - e 01 em revista internacional 
indexada) terá direito a estágio de um mês no exterior durante o 
segundo semestre do seu R5. Além disso, serão liberados para um 
fellowship AOSpine de até três meses caso sejam aceitos para tal por 
meio de aplicação diretamente à AOSpine. 

 
6.  Exigência	
- Dedicação exclusiva 
- Não terá auxílio através de bolsa 

 
7. Inscrições 
- Período: 10/12/2021 à 25/01/2022	
- Valor: isento 
- Enviar currículo e carta de apresentação para o email: 

contato@rafaelbarreto.com	
 

8. Seleção	
- 26/01/2022 - 18:30h - Prova teórica com 20 questões de múltipla 
escolha, 2 questões dissertativas 	
- 26/01/2022 - 19:30h - Entrevista	
 

9. Resultado da seleção	
- O resultado classificatório será enviado por email até 07/02/2022. O 
candidato aprovado terá até dois dias para aceitar o estágio. Após 
esse prazo, a vaga será ofertada para o próximo candidato. 

 
10. 	Preceptoria	
						-	Dr.	Alexandre	Philippe	Boss	Jaccard	
						-	Dr.	Carlos	Fernando	Pereira	da	Silva	Herrero	
						-	Dr.	Fernando	Saddi	Mennucci 
						-	Dr.	Henrique	Mennucci	Haidar	Jorge	
						-	Dr.	José	Carlos	Barbi	Gonçalves 
						-	Dr.	Rafael	Barreto	Silva	
						-	Dr.	Ricardo	André	Acácio	dos	Santos	
 

 

                             
 

   
 

 
  


