EDITAL DE ABERTURA DE VAGAS PARA O INTERNATO MÉDICO DA
CLÍNICA MULTIPERFIL PARA O ANO LECTIVO 2020.

O Departamento de Pós-Graduação da Clínica Multiperfil, por meio da Coordenação do
Internato Médico, vem por este meio dar a conhecer ao público interessado que abrirá
as inscrições para a selecção de candidatos a 41 (quarenta e uma) vagas para o
internato médico, conforme discriminado abaixo:

1. INSCRIÇÕES:
Deverão ser realizadas na Secretaria do Internato Médico, localizada na Clínica
Multiperfil, junto ao Centro de Formação de Saúde da Multiperfil (nos dias úteis das
8h30 às 12h00 e das 13h00 às 16h00), no período de 13 à 30 de Janeiro de 2020.

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Ficha de inscrição devidamente preenchida;
- Cópia do Bilhete de Identidade;
- Cópia do Diploma de Licenciatura em Medicina (para os graduados no exterior
deverá estar reconhecido pelo INAREES);
- Cópia de Declaração ou Carteira da Ordem dos Médicos;
- Cópia de comprovativo de prestação de serviço na periferia, por pelo menos
dois anos;
- Curriculum Vitae resumido em no máximo 4 páginas.
- Documento/Declaração de serviço da entidade patronal;
- 2 fotos tipo passe recentes;
- Documento que comprove a situação militar regularizada ( para os candidatos
do sexo masculino em idade militar);
- Comprovativo do pagamento da taxa de inscrição no valor de 5.000 kz (pagos
directamente na Secretaria ou por depósito bancário ou transferência na
seguinte conta bancária: , com o descritivo “Inscrição internato Multiperfil”)
-

3. ADMISSÃO:
A admissão será feita através de exame de acesso (art.14º do Regulamento do
Internato Complementar Médico). O mesmo exame será aplicado tanto para os
candidatos oriundos das instituições com protocolos de parceria com a Clínica
Multiperfil quanto para os candidatos de outras instituições interessadas. O
exame será realizado no dia 05 de Fevereiro de 2020 às 8h30 na Clínica
Multiperfil, nas instalações do Centro de Formação. Não serão tolerados
atrasos além de 15 mins após o início da prova.
A classificação do exame será de 0 a 20 valores, sendo que as vagas serão
preenchidas pelos candidatos com melhor classificação de forma decrescente.
Admite-se 10 valores como classificação mínima para o ingresso. Acesse o site:
www.multiperfil.co.ao para consultar os tópicos das matérias que serão objecto
do exame.

4. RESULTADOS:
Os resultados do processo selectivo serão afixados na secretaria do internato
médico da clínica multiperfil, enviados ao e-mail dos admitidos e divulgados pelo
site www.multiperfil.co.ao, a partir do dia 08 de Fevereiro de 2020.
5. MATRÍCULA:
Os candidatos admitidos serão submetidos a entrevista com o corpo de
Docentes e membros da Direcção de Ensino, de 11 a 14 de Fevereiro de 2020.
Após este período, deverão proceder à matrícula pelas mesmas vias que a
inscrição, até ao dia 10 de Março de 2020.
6. INÍCIO DO INTERNATO E CURSOS DE INTEGRAÇÃO:
O início do internato será a 01 de Abril de 2020. Precedendo o início, serão
realizados cursos para melhor preparação e integração dos ingressos ao
internato, de 17 de Fevereiro a 30 de Março de 2020.

Abaixo, encontra-se o calendário resumido:
Candidatura/Inscrições
Exame de selecção
Apuração dos Resultados
Divulgação da Apuração
Entrevistas com os Admitidos
Cursos de Imersão/Integração
Início do Internato

13 a 30 de Janeiro de 2020
05 de Fevereiro de 2020
06 e 07 de Fevereiro de 2020
08 de Fevereiro de 2020
11 a 14 de Fevereiro de 2020
17 de Fevereiro a 30 de Março de 2020
01 de Abril de 2020

O número de vagas distribuídas por especialidades:
Especialidade
Medicina Geral e Familiar
Imagiologia
Anestesiologia
Cuidados Intensivos Adultos
Cuidados Intensivos Pediátricos
Patologia Clínica
Nefrologia
Total

Número de vagas
18
5
4
4
2
4
4
41

Obs: Algumas vagas para outras especialidades poderão eventualmente ser adicionadas em
função da disponibilidade de vagas por parte das instituições formadoras (internatos realizados
fora da Multiperfil por instituições parceiras)

Para mais informações, contacte: telefone

email: internatomedico@multiperfil.co.ao

O Departamento de Pós-Graduação da Clínica Mutiperfil, Luanda, 10 de Janeiro de
2020

