EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Vagas:

Processo Seletivo:

Atividades da Liga:

Comissão Avaliadora:



 O processo seletivo é aberto para os acadêmicos a partir do 5º período do curso de Medicina.
 Serão selecionados 15 acadêmicos para o ano de 2017, admitidos por ordem decrescente de notas.
 Será efetuado por meio do histórico escolar, do currículo (ambos somando 3) e de uma prova teórica (peso 7).
 Anexar todos os certificados que comprovem a realização das atividades que constam no currículo. Apenas serão
validadas as atividades comprovadas por meio de certificado / declaração. O histórico deve ser original / emitido
pela instituição de ensino.
 Numerar os anexos e colocar ao lado da descrição da atividade, no currículo, o número do anexo correspondente.
 O modelo de currículo e a ficha de inscrição constam no site www.sbcmpr.com.br/liga.php.
 A taxa para inscrição do processo seletivo terá o valor de R$ 30,00 (trinta) reais, que deverão ser depositados no
banco Itaú (341) ag 0255, c/c 24878-3, beneficiado SBCM-PR.
 A ficha de inscrição, o currículo, o histórico escolar e o valor da taxa de inscrição ou o comprovante de pagamento
deverão ser entregues na Sociedade Brasileira de Clínica Médica - PR (Rua Cândido Xavier 631, 2º andar, interfone
25 – ao lado da AMP), no período de 01 de fevereiro a 16 de março das 14:00h às 16:30h.
 A prova teórica será composta por 25 questões de múltipla escolha com apenas uma assertiva correta e será
realizada dia 21/03 (terça-feira) às 19:00h no Hospital Cruz Vermelha (Av. Vicente Machado, 1280), 3º andar, com
duração de 1 hora.
 O conteúdo da prova teórica será: Semiologia Médica + Fisiologia + Clínica Médica.
 6º Curso de Aperfeiçoamento em Clínica Médica - www.sbcmpr.com.br/age.php
 Outras atividades a serem desenvolvidas no decorrer do ano.
 Dr. Mário José Avais de Mello
 Dr. Luiz Antonio da Silva Sá
 Dr. Edison Paula Brum
 Acad. Mônica Negrão Gomes
 Acad. Nick Dorneli de Carvalho

Não serão acatados recursos ou outras reclamatórias, após a divulgação dos resultados, por decisão da Comissão Avaliadora do Processo
Seletivo para novos membros da Liga Acadêmica da SBCM-PR.

