
Especialização em Otorrinolaringologia  
Reconhecida pela ABORL-CCF 

EDITAL 2020 
 

Número de Vagas: 02 (duas) 

Início das inscrições: 01 de novembro de 2019, sexta-feira 

Final das inscrições: 25 de novembro de 2019, segunda-feira, às 18 horas. 

Data prevista para divulgação do resultado (1ª ETAPA): 03 de dezembro de 2019, terça-

feira. 

 

O processo de Seleção será realizado em duas etapas, sendo: 

• 1ª Etapa – Análise de Currículo Vitae - serão classificados e chamados para avaliação e 
entrevista os 08 (oito) primeiros colocados. Em caso de empate no oitavo lugar, serão chamados 
todos os candidatos na mesma pontuação. Divulgação prevista até 03 de dezembro de 2019. 
O Currículo Vitae deverá ser apresentado com os seguintes tópicos: 
• Identificação (incluindo e-mail, telefone fixo e celular) 
• 1 Foto 3 X 4 
• Formação Escolar - Histórico escolar com cópia do diploma de graduação ou comprovante de 
estar em condições de ser graduado até o início da especialização. A matrícula fica condicionada à 
comprovação de conclusão do curso 
• Estágios – Extracurriculares 
• Participação em Cursos e Congressos 
• Monitorias 
• Trabalhos Publicados 
• Palestras proferidas 
• Residência Médica Anterior 
• Atividades profissionais 
• Nível de proficiência em Idiomas 
• Nível de conhecimentos em Informática 
• Cópia dos comprovantes 
 

• 2ª Etapa – Entrevista e avaliação de conhecimentos/interesses em Otorrinolaringologia 

que ocorrerá no dia 10/12/2019 (terça-feira) a partir das 13:00hs no Núcleo de Otorrino BH – 

Unidade Contorno.  
 

Observações: 

A inscrição (preenchimento do formulário e a entrega do Currículo Vitae) será até 25/11/2019 no   
       Núcleo de Otorrino BH Unidade Contorno - Segunda a Sexta – 08:00 hs às 18:00 hs 
        Av. do Contorno 6500 / 5º andar, Savassi – Belo Horizonte – MG CEP – 30.110-044 
   Dúvidas: Tel./Fax: (31) 3228-0000 ou e-mail: celsogbecker@gmail.com 
 
A inscrição também poderá ser realizada via correio. Enviar documentação completa via SEDEX aos cuidados 
(A/C) de Celso Becker / Isabela Borges Resende no endereço acima. O prazo limite será a data de postagem do 
envio até 25/11/2019, impreterivelmente.  
O candidato deverá ligar ou mandar e-mail, após dois dias, para comprovar o recebimento pela instituição. 

Não receberemos inscrição por e-mail.  
 
 
 
 
 

Celso Becker 
Coordenador da especialização do Núcleo de Otorrino BH 

 
 
 



 
 
 

Formulário de Inscrição para Especialização em Otorrinolaringologia 2020
* Caro candidato, favor preencher com letra legível

NOME: _____________________________________________________________________

ENDEREÇO: ________________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO:_______________________________________________________

ESTADO CIVIL: ______________________________________________________________

TELEFONES:________________________________________________________________

E-MAIL:_____________________________________________________________________

CONHECE ALGUÉM NA EMPRESA?______________________________________________

SE SIM, QUEM?_______________________________________________________________

Belo Horizonte, ____ de Novembro de 2019

______________________________________________________

Assinatura

CASO DESEJE, UTILIZE O ESPAÇO ABAIXO PARA ACRESCENTAR ALGUMA INFORMAÇÃO 
QUE JULGUE SER RELEVANTE PARA O PROCESSO DE AVALIAÇÃO


