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Fundação Educacional Serra dos Órgãos 
Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano 
Direção Geral 

PROCESSO SELETIVO EXTERNO PARA ADMISSÃO E CADASTRO DE RESERVA DE 
MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NO HCTCO E CENTRO MÉDICO 

 
A Direção do Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO) faz saber que 
estão abertas as inscrições para processo seletivo externo destinado a admissão e cadastro de 
reserva de Médicos, extensivas a PcD (Pessoas com Deficiência).  
 
1. Das Inscrições: 
 
1.1. As inscrições serão realizadas pelo e-mail pseletivomedico@unifeso.edu.br  no período 
de  16 de agosto de 2022  a 31 de agosto de 2022, até às 18h (Obs: os e-mails recebidos após 
às 18h do dia 31 de agosto de 2022 não serão considerados para efeito de inscrição no processo 
seletivo). 
 
1.2. O candidato poderá inscrever-se apenas para uma área/especialidade. 
 
1.3. Para a realização das inscrições, o candidato deverá enviar pelo e-mail: 

 
 O Currículo Profissional atualizado;  
 Cópia, frente e verso, das titulações (Diploma de Graduação, Especializações, Residência 

Médica, Mestrado e Doutorado); 
 Comprovação de Experiência Profissional; 
 Pesquisa de qualificação cadastral, conforme o item 1.6 deste edital; 
 Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). 

 
Observações:  
 
 Para a experiência profissional será necessária a comprovação da anotação em carteira 

de trabalho profissional, declaração de pessoa jurídica pública ou privada que ateste o 
período de experiência na atividade de médico ou Registro (CNPJ) de empresa própria. 
Serão consideradas nesta etapa a adequação do currículo aos requisitos obrigatórios da 
vaga exigido no Anexo I. 

 
 O candidato deverá aguardar a confirmação de sua inscrição no prazo de 72 horas úteis 

por e-mail. Solicitamos ao candidato a verificação da sua caixa de spam durante o 
período do processo seletivo.  
 

 O e-mail de confirmação da inscrição não garante a participação no processo seletivo, o 
candidato deverá aguardar o resultado da homologação, que validará sua inscrição de 
acordo com os requisitos exigidos no anexo I de vagas.  

 
1.4. Ao se inscrever o candidato aceita de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, 
que constitui as normas que regem o Processo Seletivo, não podendo delas alegar 
desconhecimento.  

mailto:pseletivomedico@unifeso.edu.br
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1.5. O candidato PcD (Pessoa com Deficiência) deverá informar sua condição especial no ato 
da inscrição.  
 
1.6. A inscrição só será homologada se o candidato atender a todos os critérios definidos 
neste edital e se estiver com sua qualificação cadastral validada. A consulta da qualificação 
cadastral deverá ser realizada pelo próprio candidato no link abaixo e enviada em arquivo 
formato PDF no email juntamente  com a inscrição: 
 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml 
 

2. Do Processo Seletivo 
 
2.1 A seleção para Médicos será realizada por uma Comissão Especial, composta por 
representação da Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, pela Direção 
Assistencial e Direção de Ensino, designada pela Direção Geral do HCTCO.  
 
2.2 As vagas previstas neste processo seletivo estão definidas no Anexo I e correspondem 
a área/especialidade inscrita.  
 
2.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as etapas do processo 
seletivo no site da instituição e identificar corretamente os dias e horários da realização das 
etapas. 

 
2.4 Este edital deverá ser divulgado no período de 16 de agosto de 2022  a 31 de agosto de 
2022, ficando a íntegra do texto à disposição no site do UNIFESO, em Fale Conosco - Trabalhe 
Conosco: http://www.unifeso.edu.br/r-humanos.php 

 

3. Das etapas da seleção  
 
A seleção dos candidatos far-se-á nas seguintes etapas: 
 
3.1 Análise Curricular, com comprovação da titulação e experiência profissional enviados no 
ato da inscrição, por e-mail, juntamente com a qualificação cadastral.  
 
3.2 A divulgação do resultado da homologação será publicada no site da instituição no dia 
02 de setembro de 2022 junto com as datas e horários da próxima etapa. 
 
3.3 Entrevista e Análise Comportamental, contará com a aplicação de teste psicológico para 
melhor enquadramento de perfil do candidato, observando o comportamento, traço de 
personalidade, função cognitiva e/ou intelectual.  

 
3.4 A Entrevista e Análise Comportamental acontecerá na modalidade presencial na 
cidade de Teresópolis - RJ, nas dependências de nossa Instituição.  

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xht
http://www.unifeso.edu.br/r-humanos.php
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3.5 O candidato que não estiver presente no horário agendado será eliminado do processo 
seletivo.  

 
3.6 A Entrevista e Análise Comportamental será referente a área/especialidade  da inscrição 
realizada. 

 
3.7 A Entrevista e Análise Comportamental terá duração de 01 hora.  
 
3.8 Cronograma: 

 
CRONOGRAMA DAS ETAPAS DE SELEÇÃO Início Término 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 16/08/2022 31/08/2022 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO 02/09/2022 
ENTREVISTA E ANÁLISE COMPORTAMENTAL 05/09/2022 09/09/2022 
RESULTADO FINAL 14/09/2022 

 
3.9 O candidato aprovado só poderá iniciar suas atividades após realização dos exames 
obrigatórios e obtenção do atestado de aptidão emitido pela Medicina do Trabalho da 
Instituição. 

 
4. Aspectos observados no processo seletivo 

 
4.1 Análise Curricular 

 

ESPECIFICAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 
PONTUAÇÃ
O MÁXIMA 

COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA NA AREA DE 
ATUAÇÃO 

0,5 ponto para cada 
ano (total de 4 anos) 

2,0 

PÓS GRADUAÇÃO NA ÁREA  1,5 
RESIDÊNCIA MÉDICA NA ÁREA  1,5 
TITULAÇÃO NA ÁREA PELA SOCIEDADE 
BRASILEIRA  

 1.0 

MESTRADO NA ÁREA  2,0 
DOUTORADO NA ÁREA  2,0 
TOTAL DE NO MÁXIMO:  10 

 
4.2 Entrevista e Análise Comportamental 

 
Disponibilidade de horário, disponibilidade para atuação com estudantes, conhecimento sobre 
o assunto, comunicação, clareza e ordenação das idéias, adequação da linguagem, trabalho 
sob pressão, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, autocontrole emocional, 
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capacidade de gerar resultados efetivos, resolução de problemas, capacidade de lidar com 
situações novas e inusitadas, engajamento com a instituição, motivação e interesse.  

 
5. Do Resultado 
 
5.1 A nota do candidato será obtida por meio da média ponderada das etapas de Análise 
Curricular e Entrevista com Análise comportamental.  
 

NF= (Peso 2 x Nota Análise Curricular) + (Peso 8 x Nota Entrevista com Análise comportamental) 
10 

 
5.2 O candidato que obter média ponderada inferior a 7,0 (sete) será eliminado da 

classificação final, não constando seu nome da relação final.  
 

5.3 O resultado final será homologado pela Direção do Hospital das Clínicas de Teresópolis 
Costantino Ottaviano (HCTCO) e publicado no dia 14 de setembro de 2022, por ordem 
classificatória, no site da instituição - http://www.unifeso.edu.br/r-humanos.php.  

 
5.4 O Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO) poderá realizar o 

aproveitamento de candidatos para outras áreas caso seja avaliado e identificado o perfil 
e conhecimento/especialização do médico para vagas futuras na Instituição.  
 

5.5 O candidato que discordar do resultado atribuído poderá encaminhar recursos, no 
período de 24 horas, à Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos por e-mail: 
pseletivomedico@unifeso.edu.br .  

 
6. Do prazo de validade do resultado do Processo Seletivo 
 
O resultado do Processo Seletivo terá validade por 01 (um) ano, a contar da data de sua 
publicação. Os candidatos classificados, mas não selecionados para as vagas disponíveis, 
poderão ser convocados, pela ordem de classificação, se durante esse período surgirem novas 
vagas. 
Caso seja realizada a prorrogação referente a validade do resultado deste processo seletivo, 
será publicado uma nota oficial informando os novos prazos.  
 
7. Das disposições finais 
 
Os casos omissos neste edital serão analisados pela Comissão Especial e aprovados pela 
Direção Geral do Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO). 

 
Teresópolis, 16 de agosto de 2022. 

 
 

 

http://www.unifeso.edu.br/r-humanos.php
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PROCESSO SELETIVO EXTERNO PARA ADMISSÃO E CADASTRO DE RESERVA DE 
MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NO HCTCO E CENTRO MÉDICO 

 
ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS 
 

ESPECIALIDADES 

Especialidade 
Obrigatória 

Vagas em 
aberto  

Cadastro de 
Reserva 

Carga Horária Requisito Mínimo Obrigatório 

Cirurgia Geral   
12h  

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós-graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Cirurgia Geral, experiência na atuação em 

Serviço de Emergência com experiência 

cirúrgica na condução de traumas e abdome 

agudo. 

Ortopedia   
12h  

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós-graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Ortopedia, experiência na atuação em Serviço 

de Emergência com experiência cirúrgica na 

condução de traumas.  

Ginecologia e 

Obstetrícia 
  

12h  

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós-graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Ginecologia e Obstetrícia, com experiência na 

atuação em situações de emergência de baixo 

e alto risco. 
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CLÍNICA MÉDICA 

Especialidade 
Obrigatória 

Vagas em 
aberto 

Cadastro de 
Reserva Carga Horária Requisito Mínimo Obrigatório 

Nutrologia   
12h  

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós-graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Nutrologia. 

Geriatria   
12h 

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós-graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Geriatria. 

Otorrinolaringologia   
12h 

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós-graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Otorrinolaringologia. 

Psiquiatria   
12h 

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica ou com curso de pós-graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Psiquiatria. 

Endocrinologia   
12h 

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós-graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Endocrinologia. 

Hematologia   
12h 

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 
Conselho Regional de Medicina, Residência 
Médica com curso de pós graduação já 
finalizado até o momento da inscrição em 
Hematologia. 
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Cardiologia    
12h 

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós-graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Cardiologia, com experiência no 

acompanhamento cardiológico e realização de 

risco cirúrgico e parecer cardiológico. 

Dermatologia   
12h 

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós-graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Dermatologia. 

Neurologia   
12h 

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós-graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Neurologia. 

 

 

PEDIATRIA 

Especialidade 
Obrigatória 

Vagas em 
aberto 

Cadastro de 
Reserva Carga Horária Requisito Mínimo Obrigatório 

Pediatria   
12h 

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós-graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Pediatria e Neonatologia, com experiência na 

atuação em sala de parto e cuidados neonatais. 

Cardiologia  

Pediátrica 
  

12h 

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Cardiologia Pediátrica. 
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Gastrenterologia 

Pediátrica 
  

12h 

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós-graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Gastrenterologia Pediátrica. 

Infectologia 

Pediátrica 
  

12h 

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós-graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Infectologia Pediátrica. 

Neurologia 

Pediátrica 
  

12h 

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós-graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Neurologia Pediátrica. 

Genética Médica   
12h 

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós-graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Genética Médica. 

Endocrinologia 

Pediátrica 
  

12h 

(CH mínima) 

Curso Superior de Medicina, registro no 

Conselho Regional de Medicina, Residência 

Médica com curso de pós graduação já 

finalizado até o momento da inscrição em 

Endocrinologia Pediátrica. 

 

 

 

 


