Curso de Especialização em Medicina Nuclear - Quanta Diagnóstico por Imagem –
Curitiba/PR
Reconhecido pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN)
Processo Seletivo

O serviço de Medicina Nuclear e PET/CT da Quanta Diagnóstico por Imagem abre uma
vaga para processo seletivo de Especialização em Medicina Nuclear com duração de três
anos, iniciando em março de 2020, com bolsa de estudos, e jornada de 60h semanais
(atividades teóricos e práticas).
Inscrições: Podem se inscrever no Processo Seletivo:
- Profissionais graduados em curso de MEDICINA devidamente reconhecido e
autorizado pelo Ministério da Educação-MEC, inscritos no Conselho Regional de Medicina
ou que tenham obtido revalidação do seu diploma, segundo a legislação vigente.
- Estudantes matriculados no último período de curso de graduação em MEDICINA,
devidamente reconhecido e autorizado pelo Ministério da Educação - MEC, que venham a
concluir a graduação antes do prazo estipulado neste Edital para início Curso de
Especialização em Medicina Nuclear - 2020 ou que tenham obtido revalidação do seu
diploma, segundo a legislação vigente.
Período de inscrição até 30/01/2020, por email (contato@quantadiagnostico.com –
ASSUNTO: PROCESSO SELETIVO ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA NUCLEAR, anexar a ficha
de inscrição preenchida e os documentos solicitados)
O valor da taxa de inscrição é R$ 100,00 (via transferência bancária).
Prova de múltipla escolha - 03 de fevereiro de 2020 – 10h
Entrevista e análise de Curriculum Vitae - 04 de fevereiro de 2020 – 10h
Local: Quanta Diagnóstico por Imagem – Curitiba/PR
Rua Almirante Tamandaré, 1000 – Alto da XV – Curitiba/PR
Apresentar o original de um dos seguintes documentos: - Cédula de Identidade – RG; ou Carteira Nacional de Habilitação, com foto, dentro do prazo de validade; ou - Passaporte,
dentro do prazo de validade; ou - Carteira do Registro no Conselho Regional de Medicina.
Os documentos comprobatórios sobre as informações constantes do curriculum vitae
deverão ser entregues no dia da análise e arguição de curriculum vitae.
Resultado: 05 de fevereiro de 2020.

Ficha de inscrição
Nome:
Data de nascimento:
CRM (estado):
CPF e RG:
Telefone para contato:
E-mail:
Faculdade e ano da formatura:

Anexar
•
•
•
•
•

Cópia de RG e CPF
Cópia Carteira do CRM
Cópia Diploma de formação
Curriculum Vitae resumido
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição R$100,00 (não será aceito
agendamento de pagamento).
o Pagamento via depósito: banco Itaú (341)
 Agência: 1656
 Conta corrente: 12783-2
 Favorecido: Medicina Diagnóstica Quinze Ltda.
 CNPJ 05.598.471/0001-67

