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Prova de Seleção para Especialização em Clínica Médica 

Edital de Convocação 

ANO 2020 
 
A FUJICARE – Cuidados Em Saúde vem, por sua comissão de Especialização Médica - 
COREME-FUJICARE, tornar públicas as normas a seguir que regem o processo seletivo 
dos candidatos à Especialização em Clínica Médica para ingresso em 2020. 
 
Da Vaga: 
 
A FUJICARE informa que o Programa de Especialização em Clínica Médica, oferece as 
seguintes vagas: 
 

1) Onze (11)** vagas de especialização em Clínica Médica. O programa terá início em 
abril de 2020 com duração total de dois (02) anos. Chancelada pela Sociedade Brasileira 
de Clínica Médica. 
**Uma (1) vaga reserva serviço militar.  
 

Das Condições para Inscrição: 
 
Sob hipótese nenhuma serão aceitas inscrições de médicos que tenham sido formados em 
cursos não autorizados pelo MEC. 
 
Em se tratando de médicos estrangeiros, as inscrições poderão ser realizadas mediante 
apresentação do diploma revalidado e do registro no Conselho Regional de Medicina do Paraná. 
Será exigido, ainda, comprovação suplementar do visto permanente no país. 
 
Em se tratando de médicos brasileiros, formados por faculdades estrangeiras, o diploma deve 
estar revalidado por universidade pública, na forma da Lei. 
 
Aos médicos estrangeiros formados no Brasil será exigida a apresentação do visto permanente 
no Brasil. 
 
Da Inscrição: 
 
O candidato poderá inscrever-se via email em cursos@fujicare.com.br até as 16 hs do dia 
27/03/2020. 
 
  
 
 
 

Documentos obrigatórios para Inscrição: 

- Carteira de Identidade (fotocópia) 
- Cópia do diploma e CRM 
- Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada 
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- Pagamento de taxa de R$ 50,00 (comprovante bancário de depósito ou pagamento 
direto) 

 
ATENÇÃO:  
 

• EM CASO DE DESISTÊNCIA A TAXA DE INSCRIÇÃO NÃO SERÁ DEVOLVIDA. 
 

• AO REALIZAR A INSCRIÇÃO O CANDIDATO DECLARA-SE CIENTE E DE 
ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES EXPOSTAS NESSE EDITAL.  

 
 
Do Recolhimento de Taxa: 
 

O pagamento poderá ser efetuado através de depósito na conta Banco Santander 033, 
Agência:1273, c/c: 13000884-3, CNPJ : 05.446.250/0001-73, em nome de FUJICARE 
CUIDADOS EM SAUDE S/S LTDA. 
 
Da Seleção: 
 
A seleção será constituída de uma fase composta de:  
 

1. Prova teórica (peso 10).  
 
Teórica: O local da realização da prova teórica será disponibilizado em edital posterior até o dia 

27.03.2020. A mesma será realizada no dia 29.03.2020 das 9:00 às 11:00.  A prova constará 
de 30 questões de múltipla escolha sobre o tema Clínca Médica. Gabarito não oficial ficará 
disponível em 29/03/2020 a partir das 17:00. Recursos da prova teórica deverão ser 
encaminhados para o email cursos@fujicare.com.br do dia 29/03/2020  ás 08:00 a 30/03/2020 
às 23:00.   

 
Do Resultado: 
 
Os candidatos serão dispostos em ordem decrescente. Serão classificados os candidatos com 
as maiores notas. 
 

Como a seleção dos candidatos será realizada somente através de prova teórica, exige-se 

que a nota mínima do candidato alcance 50% da avaliação. Sendo desclassificado o 

candidato que não alcançarem tal valor. 
 
 

Em caso de candidatos com a mesma nota,  para o desempate dos candidatos aprovados para 

a Especialização em Clinica Médica, tendo preferência aqueles que, na seguinte ordem: 

 

a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, 

conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto 

do Idoso); 

b) tiver maior idade; 

c) tiver exercido a função de jurado (conforme art. 440 do Código de Processo Penal). 

 

O primeiro critério de desempate que aparece na maioria dos concursos públicos é a 

idade. De acordo com o artigo 27 da lei federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 

(Estatuto do Idoso), tem preferência o candidato com idade igual ou superior a 60 anos. 

“O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência 

ao de idade mais elevada”, diz o texto. 
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Resultado Final: Será divulgado no Site da FUJICARE no dia 31/03/2020 às 13:00. Os 
selecionados deverão comparecer ao setor administrativo no dia 31/03/2020 em horário a 
definir para confirmar sua vaga e receber as primeiras orientações. Caso não compareça neste 
dia, o candidato em segundo lugar será chamado e, assim, sucessivamente até o preenchimento 
da vaga. 
 
Das Datas: 
 

1. Prova Teórica com duas horas de duração: 29/03/2020, das 9:00 às 11:00. 
 
 
Do Recurso: 
 
Caberá interposição de recurso dentro do prazo de 01 (um) dia útil, improrrogáveis, a partir de: 
publicação de Edital ou avisos pertinentes ao concurso; divulgação do gabarito e resultado das 
provas; divulgação do resultado final. O recurso final deverá ser interposto por petição 
fundamentada, direcionado à Comissão do Processo Seletivo do Concurso da Especialização 
Médica, devendo ser entregue e protocolado no Setor Administrativo da FUJICARE. 
 
O recurso será apreciado pela Comissão do concurso e o resultado será comunicado ao 
requerente nos próprios autos do recurso, no prazo de 24 horas da sua interposição, no mesmo 
local onde foi feita a solicitação. Ao candidato será dada ciência do resultado de Recurso. 
 
Os pontos relativos às questões anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a 
prova. Se houver alteração, por força de impugnações, de item integrante do gabarito provisório, 
essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem ou não recorrido. 
 
Se houver alteração de gabarito em virtude de questionamentos apresentados pelos candidatos, 
essa alteração será divulgada de imediato na Internet www.fujicare.com.br. 

 
Da Matrícula 
 
A data da matrícula e posse do candidato classificado será realizada no dia 31/03/2020. 
 
Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar à direção com  os seguintes 
documentos (originais e cópias autenticadas): 
 

a) 2 Foto 3x4 colorida, atual; 
b) Cópia da cédula de identidade; 
c) Cópia do CPF (atualizado junto à Receita Federal); 
d) Fotocópia da carteira de médico do CRM do Paraná; 
e) Cópia do Diploma do curso de Medicina(frente e verso); 
f) Cópia do registro do Diploma de Medicina junto ao CRM. 
g) Curriculo 
h) Comprovante de endereço 

 
A formalização da matrícula se dará mediante: 
 
      a) assinatura do contrato de matrícula na Residência em Clínica Médica. 
      b) assinatura do termo de compromisso do Residente com o programa e a regulamentação 
da FUJICARE. 
      c) preenchimento do cadastro fornecido pela FUJICARE. 
 
Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão do presente processo seletivo. 
Este Edital entrará em vigor na data da publicação. 
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Curitiba (PR), 09 de março de 2020. 
 
 

    

Dr. Carlos Cesar Munemori Fujisawa 
Comissão de Seleção 2020 

Coordenador da COREME – FUJICARE 
FUJICARE – Cuidados em Saúde 

  

 


