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Edital de Seleção 2021
A coordenação acadêmica do CETRIM faz saber que o processo de seleção para
o preenchimento das vagas para os cursos do letivo de 2021, rege-se por
este edital, na conformidade da legislação pertinente em vigor.
Pré-Requisito
O curso é destinado a médicos que almejam atuar nas áreas as quais se
destina este edital.
Período do curso
 ULTRASSONOGRAFIA GERAL (GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA + ABDOMINAL): 1 ano
(março/2021 a fevereiro/2022). Dois encontros por mês. Sextas à noite:
aulas teóricas. Sábados manhã e tarde: aulas práticas(300 horas).
 ULTRASSONOGRAFFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA: 6 meses (março a
agosto/2021). Dois encontros por mês. Sextas à noite: aulas teóricas.
Sábados manhã e tarde: aulas práticas(150 horas).
 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL: 6 meses (setembro/2021 a fevereiro/2022).
Dois encontros por mês. Sextas à noite: aulas teóricas. Sábados manhã e
tarde: aulas práticas(150 horas).
Valor do curso
 ULTRASSONOGRAFIA GERAL: mensalidade de RS 2.000,00(12 mensalidades).
 ULTRASSONOGRAFFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA: mensalidade de RS
2.000,00 (6 mensalidades).
 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL: mensalidade de RS 2.000,00 (6 mensalidades).
Vagas ofertadas
 ULTRASSONOGRAFIA GERAL: 8 vagas
 ULTRASSONOGRAFFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA: 6 vagas
 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL: 6 vagas
1. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições estão condicionadas ao cumprimento dos requisitos abaixo
relacionados:
Efetuar o pagamento da inscrição, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais),
por meio de depósito na conta do CETRIM, Banco do Brasil, agência 011-6,
conta corrente 131054-2 (CNPJ 11.003.856/0001-37), e enviar o comprovante de
depósito para o e-mail: contato@cetrim.com.br, informando os seguintes
dados: curso que deseja concorrer, nome completo, cpf, data de nascimento,
e-mail e telefone.
As inscrições somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento
do valor da inscrição.
Dúvidas
serão
esclarecidas
exclusivamente
pelo
e-mail:
contato@cetrim.com.br ou pelo telefone (83)99949-7645(WhatsApp).
 Não haverá devolução do valor da taxa de inscrição, exceção feita à
hipótese de cancelamento do processo seletivo.
2. DA SELEÇÃO
A seleção para os cursos será realizada por meio de Análise de currículo.
O currículo deverá ser enviado antecipadamente para o e-mail:
contato@cetrim.com.br.
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3. DO RESULTADO FINAL
A 1ª chamada será realizada no dia 25/01/2021.
Havendo desistências, poderão ser chamados os candidatos classificados
na sequência, até que as vagas sejam preenchidas.
4. DA MATRÍCULA
Após a divulgação da primeira chamada, o candidato terá um prazo de 3
dias úteis para garantia de sua matrícula, mediante o pagamento, por meio
de depósito (R$ 2.000,00) na conta do CETRIM, Banco do Brasil, agência 0116, conta corrente 131054-2 (CNPJ 11.003.856/0001-37), devendo enviar
imediatamente
o
comprovante
de
depósito
para
o
e-mail:
contato@cetrim.com.br
O candidato que não efetivar a matrícula dentro do prazo estará
automaticamente desclassificado e será convocado o próximo na lista de
aprovados.
Para a efetivação da matrícula, os aprovados devem concluir todas as
etapas relacionadas abaixo:
4.1 Documentos:
02 (duas) fotos 3x4, recentes;
Cópia legível da Cédula de Identidade ou Carteira do CRM (para
estrangeiros: cópia legível da carteira do RNE-Registro Nacional de
Estrangeiro);
Cópia legível do diploma (FRENTE E VERSO) ou da certidão de conclusão de
curso de graduação;
A entrega dos documentos poderá ser feita pessoalmente na secretaria do
CETRIM - Rua Heráclito Cavalcante, 59, Centro, João Pessoa-PB, CEP 58013390, ou de forma digitalizada no e-mail: contato@cetrim.com.br, com prazo
de recebimento até o dia xxxxxxxx.
4.3 Pagamento.
 O matriculando deverá efetuar o pagamento da primeira mensalidade até
15/02/2021.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 O processo de seleção está condicionado ao número mínimo de inscritos.
 A realização do curso está condicionada ao número mínimo de matriculados.
Caso o curso não tenha o número mínimo de candidatos matriculados, o
curso poderá ser cancelado pelo CETRIM, sendo os valores pagos à título de
matrícula pelos inscritos devolvidos no prazo de até 10 dias do comunicado
de cancelamento do curso.
 A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes
instruções e na aceitação tácita das condições de seleção e matrícula, tais
como se acham estabelecidas neste edital e nas normas legais pertinentes.
Os respectivos programas dos cursos objeto desse
conferidos em nosso website http://cetrim.com.br/

edital

podem

ser

CETRIM – CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGINOLOGIA
Rua Heráclito Cavalcante, 59, Centro – 58013-390
João Pessoa-PB. Telefone: (83)99949-7645(WhatsApp)
http://cetrim.com.br/

João Pessoa, 30 de outubro de 2020.

Hélio Antonio Guimarães Filho
Coordenador dos cursos em Ultrassonografia

INFORMAÇÕES:
 CETRIM – CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGINOLOGIA
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João Pessoa-PB. Telefone: (83)99949-7645(WhatsApp).
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