
 

EVANGELISTA TORQUATO/SOLLIRIUM 
EDITAL DO PROGRAMA DE FELLOWSHIP EM MEDICINA REPRODUTIVA 

E ANDROLOGIA 2022/2023 
 

EDITAL N° 02, DE 06 DE JANEIRO DE 2022 
 

 
1. APRESENTAÇÃO 
 
 O Centro de Reprodução Humana EVANGELISTA TORQUATO/SOLLIRIUM, 
vem por meio desta apresentar seu programa de Fellowship em MEDICINA 
REPRODUTIVA E ANDROLOGIA 2022/2023. O Fellowship clínico-científico 
acontece nas dependências de sua Clínica de Reprodução Humana, sediada à 
Avenida Senador Virgílio Távora, 2225, Dionísio Torres, Fortaleza/CE. Nosso 
propósito é identificar e desenvolver novos talentos que estão ingressando na 
área de Reprodução Humana e Andrologia, promover uma imersão completa na 
área, suas inovações e tecnologias, proporcionar experiência com supervisão 
durante a prática clínica, participar de atividades científicas e de educação 
médica, incitar pesquisas e discussões científicas. 
 
 
DATAS DO PROGRAMA: 
 
10/01/2022 - Início das Inscrições 
31/01/2022 - Fim das Inscrições 
01 a 05/02/2022 - Análise do material apresentado à inscrição 
07 a 12/02/2022 - Entrevistas  
16/02/202 – Divulgação dos resultados 
21 a 25/02/2022 - Assinatura do Contrato de Treinamento Profissional 
01/03/2022 - Início das atividades do Programa 
 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
A inscrição do(a) candidato(a) será de 10 a 31/01/2021, exclusivamente via 
internet, através do envio de documentos definidos neste edital para o endereço 
de e-mail immaeducacional@gmail.com, sem taxa de inscrição. 
 
 
3. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO: 
 

● 01 (uma) cópia do diploma original de Graduação em Medicina obtido em 
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação 

●  01 (uma) cópia da Carteira Profissional do Conselho Regional de 
Medicina (CRM) – carteira definitiva do CRM com foto 

● Certidão Negativa do CREMEC (ausência de processos éticos-
profissionais) 

● 01 (uma) cópia do certificado de conclusão de Residência Médica em 
Obstetrícia e Ginecologia em Instituição Oficial credenciada pela 
Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação 
(CNRM/MEC) OU 01 (uma) cópia do certificado de conclusão da 



 

Residência Médica em Urologia (SBU) em Instituição Oficial credenciada 
pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação 
(CNRM/MEC) 

● Carta de Apresentação descrevendo os motivos para se inscrever no 
programa de Fellowship e como este programa pode contribuir para seu 
futuro profissional 

● 01 (uma) Carta de Recomendação Profissional 
● 01 (uma) cópia do Curriculum vitae (deve conter link para currículo lattes 

atualizado)  
 
 
4. DAS ENTREVISTAS E VAGAS DISPONÍVEIS 
 
 4.1 Após o envio de e-mail com os documentos necessários descritos, o perfil 
do(a) candidato(a) será analisado pela equipe médica e científica do Centro de 
 Reprodução Humana EVANGELISTA TORQUATO/SOLLIRIUM. 
 4.2 Serão convocados para uma entrevista presencial os(as) candidatos(as) que 
se adequarem à proposta deste Fellowship em MEDICINA REPRODUTIVA OU 
ANDROLOGIA, que acontecerá no endereço da sede, mencionado na 
apresentação. 
4.3. Para esse programa serão oferecidas 06 (seis) vagas para ingresso em 
01/03/2022, sendo 05(cinco) vagas em medicina reprodutiva e 01(uma) vaga em 
andrologia. 
4.4. O resultado será divulgado até 16/02/2022 através de contato direto com 
o(a) candidato(a). 
4.5. Caso o(a) candidato(a) não compareça ou não apresente justificativa pela 
ausência, o próximo selecionado será imediatamente convocado. 
4.6. O candidato deverá comparecer ao setor de educação do Centro de 
Reprodução Humana EVANGELISTA TORQUATO/SOLLIRIUM para assinatura 
do contrato de treinamento profissional no período de 21 a 25/02/2022, das 08 
às 15 horas. 
 
 
5. PROCESSO SELETIVO 
 
Serão selecionados os candidatos que obtiverem a maior pontuação segundo os 
seguintes critérios:  
 

 Entrevista (1 a 10 pontos) 

 Curriculum Vitae (1 a 4 pontos) 

 Carta de apresentação (de 1 a 3 pontos) 

 Carta de recomendação (de 1 a 3 pontos) 
 
 
 
6. DO PROGRAMA 
 
6.1. O aluno realizará atividades no Centro de Reprodução Humana 
EVANGELISTA TORQUATO/SOLLIRIUM, com carga horária de 15hs semanais,  
totalizando 60hs/mês, distribuídos da seguinte forma:  



 

6.1.1. Atendimento presencial supervisionado, atividades no centro cirúrgico, 
laboratório, programa de baixo custo, estágio em pesquisa, desenvolvimento de 
trabalhos científicos, com escala de acordo com o calendário apresentado pela 
coordenação. 
6.1.2. Participação nas reuniões semanais (lab meeting) para discussão de 
publicações e casos clínicos, toda terça feira a noite as 20:00. 
 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1. Esse programa traz uma proposta inovadora para vivência da rotina de um 
 especialista em Reprodução Humana ou Andrologia que se mantém atualizado 
sobre as principais inovações científicas nas áreas. 
7.2.O(a) participante do programa de fellowship não terá vínculo empregatício 
com o Centro de Reprodução Humana EVANGELISTA 
TORQUATO/SOLLIRIUM e não implicará em recebimento de salario,  bolsa de 
estudos ou ajuda de custo.  
7.3. O presente plano de educação continuada será ISENTO DE CUSTOS para 
os seus participantes. Em contrapartida, o(a) participante deverá compartilhar 
dos princípios de cooperação estabelecidos pelo grupo EVANGELISTA 
TORQUATO/SOLLIRIUM por ocasião da assinatura do contrato de treinamento 
profissional.    
7.4. Após a conclusão exitosa do programa de fellowship, o(a)s participantes 
terão oportunidades de desenvolvimento de atividades assistenciais dentro do 
corpo clínico do grupo EVANGELISTA TORQUATO/SOLLIRIUM e terão acesso 
a todos os benefícios decorrentes desta parceria.    
7.5. Situações omissas neste edital serão dirimidas pela coordenação do 
programa. 
 

8. COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 
 
Dr. Evangelista Torquato: graduado em Medicina pela Universidade Federal do 
Ceará (UFC) e concluiu o programa de residência médica em Ginecologia e 
Obstetrícia no Hospital Geral César Cals (HGCC) pela Escola de Saúde Pública 
do Ceará. Foi fellow do Prof. Dr. Cesare Aragona (Itália). Integrou a equipe 
responsável pelo nascimento do primeiro bebê de proveta do Ceará. Com mais 
de 25 anos de atuação médica, possui uma das maiores casuísticas de ciclos de 
fertilização in vitro do país e hoje se dedica a formar uma nova geração de 
especialistas para atender a região Norte-Nordeste. 
 
Dr. Eduardo Miranda: graduado em Medicina pela Universidade Federal do 
Ceará (UFC) e concluiu o programa de residência médica em Cirurgia Geral e 
Urologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (USP). Tem doutorado em Urologia pela Universidade de São Paulo 
(USP) e concluiu especialização clínica em Medicina Sexual e Reprodutiva em 
um programa conjunto oferecido pelos renomados Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center (MSKCC) e Weill Cornell Medical College em Nova York, EUA. 
 
 


