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Processo seletivo para o PROGRAMA DE FELLOWSHIP 2023-2024 

Especialização em Ortopedia e Traumatologia Esportiva 

INSTITUTO VITA 

 

O Instituto Vita torna públicas as normas a seguir, que regem a seleção dos 
candidatos para ingresso em Abril de 2023 

 

Vagas: 1 vaga (R4 ou R5) 

Público-alvo: Ortopedistas  

Serviço cadastrado: SBRATE  

Chefes do serviço: Dr Mateus Saito 

 

Prazos e seleção 

Inscrições: até 11 Dezembro/ 2022 via o link abaixo 
http://institutovita.org.br/cursos/fellowship-em-especialidades-de-
ortopedia-e-bmf/  

Serão consideradas válidas as inscrições em que o candidato envie os 
documentos conforme orientação até a data final de inscrições 

Prova, entrevista e análise de CV: 15 Dezembro/2022 8-12h; Vita Morumbi 

Resultados: até 1 semana depois da entrevista 

Matrícula: até 1 semana após convocação 

Pré-requisito para assumir a vaga: aprovação no TEOT 

Caso o matriculado não seja aprovado no TEOT, sua vaga automaticamente será 
disponibilizada ao próximo candidato da lista de classificação 

 

Início, Duração e Benefícios 

Início do Programa: Abril de 2023 

Duração do Programa: 12 meses 

Carga horária: período integral, incluindo oportunidades de trabalho nos 

parceiros do grupo 
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Recebimento mensal: R$ 1.665 (prestação de serviços em PJ) 

Benefícios*: (1) auxílio congresso ou inscrição para prova de título; (2) 

auxílio para rotação internacional de 15 dias em serviço 

internacional; Valor máximo de R$3500 

* Pré-requisito: adequado cumprimento do programa e submissão de artigo científico 

para periódico indexado. O benefício deve utilizado em até 1 ano após o término do 

programa 

Benefício extra: isenção nas mensalidades da Pós-Graduação em 
Medicina Esportiva do Instituto Vita/ UNICID 

 

Os interessados devem se inscrever via Sympla e enviar seu currículo (pdf 
ou link do currículo lattes), 1 carta de recomendação e 1 foto para 
ensino@institutovita.org.br. O email deve estar com a descrição 
“Fellowship 2023” no campo “Assunto” do e-mail. 
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