EDITAL 2021

Processo seletivo do Curso de Treinamento / Qualificação Profissional
em Neurofisiologia Clínica nas áreas de Eletroneuromiografia,
Ultrassom Neuromuscular e Potenciais Evocados:

1. Data da prova: 30 de Janeiro de 2021, sábado, das 08:30 horas às 11:30h (pede-se chegar às
08:00h).
2. Período de inscrição: 05 a 22 de Janeiro de 2021 – 10 vagas para inscrição para a prova de seleção
(que selecionará 02 candidatos). Não há taxa de inscrição. Não serão aceitas inscrições fora desse
período.
3. Inscrição: pelo e-mail secretaria@cenec.med.br fornecendo nome e endereço completos, número
de registro no CRM, RG, CPF e telefone de contato com DDD. Outros documentos serão solicitados,
assim como currículo (se possível na plataforma Lattes). Podem se candidatar neurologistas clínicos
com titulação pelo MEC (residência médica) ou com formação oficial em Neurologia aceita pela
Academia Brasileira de Neurologia para a realização de prova de título.
4. Local da prova: Auditório do CENEC Neurofisiologia Clínica – Rua Prefeito Passos 100, Vila Itapura
– Campinas – SP.
5. Número de vagas disponíveis: 02 (duas) vagas.
6. Seleção:
6.1 Prova de múltipla escolha, 50 questões de neuroanatomia, neurofisiologia básica e neurologia
clínica (temas com aplicação nas áreas de eletroneuromiografia, ultrassom neuromuscular e
potenciais evocados).
6.2 Análise curricular e entrevista presencial dos candidatos com as maiores notas da prova
teórica, no mesmo dia da prova teórica, após o intervalo do almoço.
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7. Bibliografia sugerida para Neuroanatomia e Neurofisiologia Básica:
7.1 - Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM - Principles of Neural Science, Elsevier, New York, 5th
edition, 2013.
7.2 - Machado A, Haertel LM. Neuroanatomia funcional. Editora Atheneu (última edição em
2013).
7.3 - Pinto LC. Neurofisiologia Clínica: Princípios Básicos e Aplicações. Editora Atheneu (última
edição em 2010).
7.4 - Kimura J. Eletrodiagnóstico em Doenças de Nervos e Músculos. Editora Di Livros.
8. Prazo para aceite do candidato à vaga: 7 dias corridos após a divulgação do resultado. Após esse
período, serão chamados os próximos com maior pontuação na lista de candidatos.
9. Período do curso: 01 de Março de 2021 a 28 de Fevereiro de 2022. Carga horária de entre 30 e 40
horas semanais, distribuídas em atividades práticas (exames e prática em ambulatório de Doenças
neuromusculares) e atividades teóricas (aulas e discussões de casos).
10. Custo/Remuneração: curso no formato "Fellow", sem vínculo empregatício, sem pagamento por
parte do aluno e sem remuneração/bolsa pelas atividades do curso.
11. Critérios de desligamento do participante do curso: qualquer desvio ético, falta de assiduidade e
de pontualidade nas atividades propostas, desempenho insuficiente.
12. Supervisão: Dr. Paulo André Teixeira Kimaid e Dra. Ana Lucila Moreira (todos Titulares da
Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica).
13. Certificação: Curso certificado pelo corpo clínico do CENEC Neurofisiologia Clínica – Dr. Paulo
André Teixeira Kimaid e Dra. Ana Lucila Moreira. Será fornecido diploma após o término. Aprovação
sujeita a análise do corpo clínico conforme a assiduidade e o desempenho nas atividades propostas.
14. Dúvidas e informações devem ser endereçadas pelo e-mail secretaria@cenec.med.br.
OBS.: A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar qualquer espécie de
desconhecimento.

Campinas, 04 de Janeiro de 2020.
Ana Lucila Moreira - CRM-SP 128.486 RQE 117.487
Neurologista, Neurofisiologista Clínica e Neurossonologista.
Paulo André Teixeira Kimaid - CRM-SP 79.439 RQE 39.528.
Neurologista e Neurofisiologista Clínico.
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