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Protocolo n° 53726221345-2. MANTÉM-SE A NOTA ANTERIORMENTE DIVULGADA. 
Primeiramente, há a necessidade de explicar que os processos seletivos que ocorreram neste 
ano para a Unimed Santa Maria são processos distintos, incluindo-se provas objetiva e de 
título, portanto, não são comparáveis em relação às avaliações realizadas. O candidato 
apresentou certificado de conclusão de ESTÁGIO em afecções do quadril no Hospital 
Universitário Cajuru, concluído em 01/04/2019, e apresentou, também, a relação de aprovados 
na prova para membro titular da SBQ. Contudo, não foi apresentado o CERTIFICADO de 
registro junto ao CREMERS de qualificação do médico na especialidade de cirurgia do quadril. 
Além disso, não há um certificado de CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO em Cirurgia do Quadril, 
APENAS certificado de ESTÁGIO nessa área, SEM especificação da carga horária. De acordo 
com o edital, item 7.5.1.1, “Os diplomas relativos a cursos de Especialização deverão ter carga 
horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, modalidade Lato Sensu. Serão aceitos 
como título de especialização a certificação Fellow”. Assim, o título apresentado não possui as 
especificações necessárias para ser aceito, portanto, recurso indeferido. 
 
Protocolo n° 53726221337-4. MANTÉM-SE A NOTA ANTERIORMENTE DIVULGADA. 
Primeiramente, há a necessidade de explicar que os processos seletivos que ocorreram neste 
ano para a Unimed Santa Maria são processos distintos, incluindo-se provas objetiva e de 
título, portanto, não são comparáveis em relação às avaliações realizadas. O candidato 
apresentou certificado de realização de treinamento em cirurgia do ombro e cotovelo, portanto, 
não se trata de uma especialização conforme determinado em edital, item 7.5.1.1, “Os 
diplomas relativos a cursos de Especialização deverão ter carga horária mínima de 360 
(trezentos e sessenta) horas, modalidade Lato Sensu. Serão aceitos como título de 
especialização a certificação Fellow”. Quanto às produções científicas entregues, não há 
autenticação em cartório, conforme itens 7.4.1 O candidato deverá providenciar cópias 
reprográficas autenticadas em Cartório de todos os documentos. e 7.6.5 “Todos os títulos 
deverão ser encaminhados em cópias autenticadas”. Em relação às atividades profissionais, de 
acordo com o item 7.5.1.2, “Será admitida a soma de períodos temporais, desde que não 
concomitantes”, por essa razão, foram somados os períodos que não entraram em conflito com 
os de outros títulos apresentados. 
 
Protocolo n° 53726221340-2. ALTERA-SE A NOTA ANTERIORMENTE DIVULGADA. 
Primeiramente, há a necessidade de explicar que os processos seletivos que ocorreram neste 
ano para a Unimed Santa Maria são processos distintos, incluindo-se as provas objetiva e de 
título, portanto, não são comparáveis em relação às avaliações realizadas. Em relação à 
avaliação dos períodos de atividades profissional comprovadas na área objeto do concurso, de 
acordo com o item 7.5.1.2 do edital, “Será admitida a soma de períodos temporais, desde que 
não concomitantes”, por essa razão, foram somados os períodos que não entraram em 
conflito com os de outros títulos apresentados. Após nova avaliação, a banca considera válido 
a declaração da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, contudo, considera-se dois 



semestres dessa experiência, visto que o restante do período é concomitante com a 
experiência do Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Da mesma forma, a experiência no 
Hospital de Santa Maria entra, também, em conflito com o período do Instituto de Ortopedia e 
Traumatologia, contabilizando apenas um dia (vide data de expedição da declaração). Pelas 
razões acima expostas, contabiliza-se sete semestres para fins de atividade profissional 
comprovada na área objeto do concurso. 
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