
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA ESPECIALIZAÇÃO EM 
CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL (2022-2024) 

 
 

A Equipe de Cirurgia do Meridional Serra (Rede Meridional) comunica, 
através do presente edital, a abertura das inscrições para o Processo 
Seletivo do Programa de Especialização em Cirurgia da Coluna 
Vertebral. 
O Programa de Especialização em Cirurgia de Coluna que está contido neste 
documento encontra-se credenciado pela Sociedade Brasileira de Coluna 
(SBC). 

 
1. PRÉ-REQUISITOS: 

 
- CRM-ES; 
- Título da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) ou 
Título da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN). 

 
2.  DURAÇÃO: 2 (dois) anos. 

 
3.  NÚMERO DE VAGAS: 1 (uma) vaga. 

 
4. INSCRIÇÕES, PROCESSO DE SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E 
MATRÍCULA  
 
As inscrições serão efetuadas através de envio do curriculum vitae para o e-
mail (lourimartoledo@gmail.com) no período de 17 de janeiro de 2022 até 
as 23h59 do dia 4 de março de 2022. Após o envio do currículo, é 
recomendada a confirmação do recebimento dele pela Comissão através dos 
celulares (27) 99800-8777 e (27) 99974-3636. 

 
4.1- INSCRIÇÃO 

 
A inscrição será exclusivamente realizada pelo método descrito acima. 
No e-mail, o candidato deverá enviar o curriculum vitae para análise e 
os dados para contato. 

 
A inscrição implica no reconhecimento e na aceitação, pelo 
candidato, das  condições totais previstas neste Edital. 

 
A Comissão do Processo Seletivo não se responsabiliza por solicitações de 
inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação e 
falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 

 
4.2- PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
O processo de seleção será realizado através da análise curricular e 
entrevista.  A entrevista será realizada no Centro de Especialidades 
Médicas do Meridional Serra (Av. Eldes Scherrer de Souza, 488, 
Bairro Civit II – Serra/ES, Estação Manguinhos, sala 12), no dia 
07/03/2022, às 8 horas, com o coordenador do serviço, Dr.  Lourimar 
Tolêdo. 

 
ANÁLISE CURRICULAR / ENTREVISTA: PONTUAÇÃO 

 
Item avaliado Pontos por item Pontos 

possíveis 
1. Entrevista Avaliação Comportamental 4,5 pontos 

 
2. Extensão/ 
estágio 
extracurricul
ar com carga 
horária 
mínima de 
240 horas. 

 
Extensão / estágio extracurricular: 0,75 
ponto 

 
 

 
Total máximo: 
1,5 ponto 

 
3. Apresentações 
de trabalhos 
científicos, 
publicações em 
revistas 
indexadas 
ou livros. 

 
Artigo completo: 0,75 ponto 
Abstract: 0,75 ponto 

 
 
Total 
máximo: 1,5 
ponto 

 
4. Participação 
em congressos 
e jornadas 
médico-
científicas. 

Participante: até 0,25 
ponto 
Trabalhos: até 0,25 
ponto 
Palestra: até 0,5 ponto 

 
Total máximo: 
1,0 ponto 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Monitoria: até 0,5 ponto  
5. Monitorias,   
Iniciação 
Científica 

 Total máximo: 
1,5 ponto 

e Atividades de Iniciação Científica: até 0,5 ponto  
Pesquisa.   

 Atividades de Pesquisa: até 0,5 ponto  
   
TOTAL  10 pontos 

 
 

4.3- CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 

A pontuação válida para classificação final será obtida pela soma das notas da 
análise curricular e entrevista, estando aprovado o candidato que obtiver maior 
número de pontos. Em caso de empate, o desempate entre candidatos 
obedecerá aos seguintes critérios: 
1. maior número de trabalhos científicos publicados e jornadas científicas 

realizadas como  apresentador;  
2. idade mais elevada;  
3. fluência em inglês. 

 
4.3 – RESULTADO 

 
O resultado será divulgado no site www.redemeridional.com.br no dia 
08/03/2022. A  Comissão Organizadora enviará, também, o resultado para o 
e-mail dos candidatos. 

 
4.4 - MATRÍCULA 

 
Será realizada do dia 08/03/2022 até as 9h do dia 11/03/2022, na Sede 
Corporativa da Kora Saúde localizada no Meridional Praia Tênis (Av. 
Desembargador Santos Neves, 207, Santa Lúcia - Vitória/ES), no setor 
de Relacionamento Médico, telefone: (27)  3346-3764. 

 
4.4.1- DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA MATRÍCULA DO 
CANDIDATO APROVADO 
 
Para efetivação da matrícula na especialização, são necessários os 
originais ou cópias autenticadas dos documentos mencionados abaixo: 

I. Diploma de conclusão de curso superior em Medicina; 
II. Carteira profissional no Conselho Regional de Medicina do Espírito 

http://www.redemeridional.com.br/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

Santo; 
III. Documento oficial de identidade; 
IV. CPF; 
V. Certidão de nascimento ou casamento; 

VI. Uma foto 3x4; 
VII. Prova de cumprimento das obrigações militares, se do sexo masculino; 

VIII. Título de eleitor; 
IX. Número do PIS/PASEP e número de inscrição no INSS; 
X. Ficha de Cadastro Médico preenchida (será fornecida no 

momento da Matrícula). 
 

5-  INÍCIO DA ESPECIALIZAÇÃO 
 

A Especialização iniciará no dia 14 de março de 2022, às 07h30. 
Local: Centro de Especialidades Médicas do Meridional Serra (Av. Eldes 
Scherrer de Souza, 488, Bairro Civit II - Serra /ES, Estação Manguinhos, 
sala 12). 

 
6-  CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO 
 
O grupo é formado por 3 (três) cirurgiões de coluna credenciados pela 
Sociedade Brasileira de  Ortopedia e Traumatologia e Sociedade Brasileira de 
Coluna. 
Dentre as atividades do grupo, destacam-se as cirurgias minimamente 
invasivas e os procedimentos intervencionistas no controle da dor 
decorrente de patologias da coluna vertebral. 
O Estágios (R4 e R5) são realizados em tempo integral, de segunda a sexta-
feira. 
Nos finais de semana e feriados, é necessário que seja escalado um 
estagiário no sobreaviso para passar em visita hospitalar, auxiliar cirurgias 
eletivas e/ou emergência.  A Especialização em Cirurgia de Coluna é 
reconhecida e validada pela Sociedade Brasileira de Coluna (SBC), não 
havendo ônus ou remuneração prevista nem vínculo trabalhista com a Equipe 
Médica e instituições de ensino (Grupo Meridional e Universidade Vila Velha) 
ao estagiário referente às atividades que envolvam seu  treinamento. 
Os estagiários participarão de cirurgias, atendimentos em ambulatórios, 
visitas a enfermarias, pareceres em enfermarias e PS. 
Como atividades acadêmicas curriculares, o grupo realizará uma reunião 
clínica semanal com aula teórica ministrada pelos preceptores e discussão 
de casos clínicos e uma reunião semanal com um preceptor (clube de revista 
e aula ministrada pelos estagiários). 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Durante o período de treinamento, o estagiário deverá elaborar um trabalho 
científico da especialidade, a ser apresentado e avaliado para obtenção do 
Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Coluna. 
Os métodos de avaliação durante a especialização, bibliografia utilizada, 
temas das aulas e cronograma serão entregues ao estagiário no momento 
da matrícula. 

 
Atenciosamente, 

 
Dr. Lourimar Tolêdo 
Coordenador da Especialização em Cirurgia de Coluna do Meridional 
Serra 
 Chefe do Serviço de Cirurgia de Coluna do Meridional Serra 


