
 

 
EDITAL 01/2022 

 

Processo seletivo referente ao Serviço de Estágio na 

Área de Cirurgia do Joelho 

O IPE HOME, no uso de suas atribuições legais, abre por meio desta o 

edital IPE 01-2022, para o processo seletivo referente ao ESTÁGIO A SER 

REALIZADO NO PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO NÃO REMUNERADO 

EM ORTOPEDIA NA ÁREA DE CIRURGIA DO JOELHO. 

O Estágio é oferecido pelo HOME - Hospital Ortopédico e Medicina 

Especializada, coordenado pelos ortopedistas Dr. Paulo Lobo e Dr. José 

Humberto Borges e participação dos ortopedistas Dr. Ronny Machado, Dr. Bruno  

Santos e Dr. Juliano Francisco. O Serviço de Estágio é reconhecido e 

credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho (SBCJ). 

Número de vagas: 2  

Data da inscrição: 23/11/ 2021 a 10/01/2022 

Dia das avaliações:  11/01/2022 

Local da prova: Auditório IPE HOME, localizado no SGAS 613, Bloco C 

no 3º andar. 

Horário da prova: 15h                                                                                           

As vagas referentes a este edital destinam-se a médicos brasileiros e/ou 

médicos portadores de diploma de faculdade estrangeira, revalidado por 

Universidade Pública Brasileira, com inscrição ativa no CRM-DF. 

A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 

das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação as quais não 

poderá́ alegar desconhecimento. Objetivando evitar ônus desnecessário, o 

candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de inscrição somente 

após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para a seleção pública. 

Das inscrições: 

As inscrições serão por meio eletrônico, o candidato deverá enviar a ficha 

de inscrição preenchida em PDF ou JPEG, juntamente com uma cópia do 

curriculum (de preferência lattes) para o e-mail: contato@ipehomebrasil.com 

Após a confirmação de sua inscrição o candidato deverá estar presente a 

todas as atividades do processo seletivo, a falta de qualquer atividade ou o não 

envio da documentação completa conforme solicitado, recorrerá na não 

efetivação da inscrição e a impossibilidade de participar deste processo seletivo.   



 

 
Das avaliações: 

Serão realizadas para fim de avaliação dos candidatos a prova escrita e 

entrevista.  

Cada etapa do processo seletivo terá uma nota e um peso, que irá compor 

um nota final ao candidato: 

AVALIAÇÃO NOTA PESO 

ESCRITA 100 1 

ENTREVISTA 100 1 

 

A prova escrita 

Será composta por 50 questões objetivas, sendo cada uma pontuada em 

2 pontos, sendo o total da prova no valor de 100 pontos. Conteúdo: 

conhecimentos gerais em joelho. 

Esta será realizada no dia 11/01/2022 às 15h 

Terá duração de 01 hora . 

Não será permitida a entrada de pessoas após o início da prova. 

Não será permitida nenhuma consulta por meio físico ou eletrônico as 

respostas durante a prova. 

Não serão permitidas trocas de informações, por nenhum meio durante a 

prova. 

O candidato não levará o caderno da prova. 

 

 A entrevista  

Terá os seguintes critérios de avaliação: 

Capacidade de comunicação e argumentação, clareza de raciocínio, 

coerência de pensamentos, apresentação e postura e capacidade de trabalho 

em grupo. 

Os critérios seguirão as pontuações descritas abaixo: 

CRITÉRIOS PONTOS 

Capacidade de comunicação e 
argumentação 

10 

Clareza de raciocínio 10 

Coerência de pensamentos 10 

Apresentação e postura 10 



 

 
Capacidade de trabalho em grupo 10 

ITENS CURRICULAR Quantidade máxima 
que pode ser 
apresentada 

Pontos por item 
apresentado 

Doutorado reconhecido 
pela CAPES 

1 30 

Mestrado reconhecido pela 
CAPES 

1 10 

Proficiência em inglês com 
no máximo 3 anos. 

1 3 

Publicação em periódico 
internacional indexado com  
( Qualis A, B ou C ) 

4 2 

Publicação em periódico 
nacional indexado com 
(Qualis A , B ou C) 

3 1 

Tema livre oral 
apresentado no CBCJ no 
máximo a 3 anos. 

2 2 

Pôster apresentado no 
CBCOC nos últimos 3 anos  

1 1 

Participação em eventos 
com chancela da SBCJ. 

1 1 

 

Da classificação 

Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final. 

Na hipótese de igualdade de nota final terá́ preferência o candidato que tiver 

nesta ordem de critério para desempate:  

• 1º Maior nota na entrevista e análise de Curriculum Vitae; 

 • 2º Maior idade, com privilegio para o mais velho 

Da matrícula: 

Após ter sido classificado e convocado para realizar a matrícula o candidato terá 

3 dias uteis para a sua efetivação, caso não cumprido as exigências documentais 

previstas abaixo, perderá sua vaga e será imediatamente chamado o candidato 

que o sucede. 

 Ter sido aprovado e classificado pelo presente processo seletivo e estar 

dentro do número de vagas ofertadas; 

 Ser membro titular da sociedade brasileira de ortopedia e traumatologia 

ou ter sido aprovado na prova de título desta mesma sociedade no ano 

de sua matrícula. 



 

 
 Ter diploma de médico emitido por instituição, devidamente autorizada e 

reconhecida pelo MEC, se o diploma tiver sido emitido por uma 

universidade estrangeira o mesmo deve apresentá-lo devidamente 

registrado (revalidado) por uma universidade brasileira. 

 Ter matrícula ativa no CRM–DF até o ato de sua matrícula. 

 Ter certidão de nada consta, negativa, referente a processos éticos 

emitido pelo CRM-DF  

 

Início do estágio  

Previsto para o dia 07/03/2022.  

O candidato matriculado deverá se apresentar no ambulatório do hospital HOME 

às 8h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Paulo Lobo – Diretor-Presidente do IPE HOME 

Dr. Jose Humberto Borges - Tesoureiro do IPE HOME 

 

 

 

 


