EDITAL no 13 DE 28 de JANEIRO DE 2022.
INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO
DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO
DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE CARLOS CHAGAS

A Coordenação de Pós-Graduação e a Direção do Instituto de Ciências da Saúde
Carlos Chagas (ICC) tornam público que no período de 01 a 04 de fevereiro de 2022,
estarão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de
Pós-graduação lato sensu em CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, para ingresso
no 1º semestre de 2022. O link para as inscrições está disponível na página web do
referido instituto, no endereço eletrônico https://www.carloschagas.org.br, conforme
item I deste Edital. O curso será coordenado pelo(a) Professor(a) Guilherme Lemos
Cotta Pereira.

I- Das Inscrições:
1. Período e valor das inscrições:
As inscrições serão realizadas a partir das 00 horas do dia 01 de fevereiro às 23:59
horas do dia 04 de fevereiro de 2022.
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais)
2. Da Conta para depósito ou transferência:
Banco Santander
Agência: 3380
Conta Corrente: 13.000.147-0
Favorecido: Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas
CNPJ número 42.590.091/0001-02
II – Da documentação e do seu envio:
Os documentos necessários para os candidatos brasileiros:
1. Comprovante de depósito ou transferência bancária referente a taxa de inscrição
(os comprovantes de depósito em cheque, ou em caixa eletrônico, somente serão
aceitos após a confirmação de depósito pelo banco);
2. Ficha de inscrição preenchida e assinada (anexo I do edital);
3. Cópia do CRM, histórico escolar e do diploma;
4. Cópia da identidade e CPF;
5. 02 fotos 3x4;
6. Curriculum Vitae.
Os documentos necessários para os candidatos estrangeiros:
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1. Comprovante de depósito ou transferência bancária referente a taxa de inscrição
(os comprovantes de depósito em cheque, ou em caixa eletrônico, somente serão
aceitos após a confirmação de depósito pelo banco);
2. Ficha de inscrição preenchida e assinada (anexo I do edital);
3. Cópia do diploma e histórico escolar, ambos apostilados, traduzidos e
juramentados no Brasil;
4. Celpe-Bras intermediário;
5. 01 foto 3x4;
6. Curriculum Vitae;
7. Cópia do passaporte.
O
envio
da
documentação
pode
ser
realizado
por
e-mail:
inscricao@carloschagas.org.br (devendo o candidato indicar para qual o curso e
para qual professor está fazendo a inscrição) ou entregue pessoalmente no Instituto
de Ciências da Saúde de Carlos Chagas, sito à Av. Beira Mar, 406 - Grupos 503 a
506 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ CEP 20021-060, das 10 até às 16 horas do dia
01 a 04 de fevereiro de 2022.
III – Da validação da documentação:
Somente serão consideradas válidas:
1. As documentações postadas até a data limite do período de inscrições
(estabelecidas no item I deste Edital).
2. As documentações entregues presencialmente no ICC, das 10 às 16h em dias
úteis, até a data limite do período de inscrições (estabelecidas no item I deste
Edital).

O ICC não se responsabilizará por atrasos causados pelas empresas contratadas
pelo candidato para a entrega de seus documentos.
Maiores informações pelo telefone: (21)2262-6523
http://www.carloschagas.org.br
IV – Da devolução da taxa de inscrição:
Somente haverá a devolução do valor da taxa de inscrição se não houver a formação
de Turma.

V - Do curso:
1. O curso de Cirurgia do Aparelho Digestivo possui duração de 02 (dois) anos em
regime integral (2 turnos).
2. Valor da mensalidade: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
3. O início das aulas se dará no dia 07 de março de 2022 no Hospital Badim, Rua
São Francisco Xavier, 390, Maracanã, RJ.

VI- Das vagas:
1. Os candidatos concorrerão a 05 (cinco) vagas.
2. Poderão se candidatar os médicos brasileiros devidamente registrados no CRM.
3. Poderão se candidatar os médicos estrangeiros com a documentação exigida no
item II deste edital. Em caso de aprovação e ainda não possuindo o registro
provisório no CREMERJ, seguindo o Estatuto do Estrangeiro registrado no Conselho
2

Regional de Medicina do Rio de Janeiro, o mesmo receberá uma carta do preceptor
para que possa executar, durante a realização do Curso, sempre sob supervisão, os
atos médicos necessários ao seu treinamento, somente para a unidade de Ensino e
Saúde ao qual estará vinculado. Este documento será aceito somente até a retirada
da licença provisória emitida pelo CRM e não ao longo de todo o curso.
4. Os candidatos que não obtiverem classificação suficiente para ingresso no curso,
a depender do número de vagas, ficarão no quadro de reserva para possibilidade de
ingressarem caso surja vaga, no período de até 03 (três) meses após o processo
seletivo (período máximo para convocação).

VII- Das provas:
As provas serão realizadas no dia 07 de fevereiro de 2022, às 13 horas, no Hospital
Badim, Rua São Francisco Xavier, 390, Maracanã, RJ.
1. No dia da prova o candidato deverá comparecer ao local das provas (exposto na
ficha de inscrição) com o prazo de 30 (trinta minutos) de antecedência ao horário
estabelecido para seu início.
2. O candidato deverá apresentar documento original de identificação com foto e
assinatura legível (cédula de identidade, carteira nacional de habilitação ou
passaporte). Não esquecer caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
3. Não será permitida a realização das provas pelos candidatos fora do dia, horário
e local estabelecidos neste edital.
4. A falta do candidato em qualquer etapa do processo seletivo acarretará em sua
eliminação, não sendo aceitas faltas justificadas. Sobe nenhum pretexto haverá a
realização de outra prova, ou segunda chamada.
5. Não será permitido nenhum tipo de consulta ou acesso a livros, periódicos,
compêndios ou revistas, qualquer outro material bem como equipamentos
eletrônicos.
6. Prova teórica: a prova teórica será constituída de 40 questões de múltipla escolha,
seguindo o Conteúdo Programático do exame (item X deste edital) e a tradução de
um texto do inglês para português.

VIII. Da análise curricular e entrevista:
A análise curricular e a entrevista pessoal com o candidato, serão de forma
presencial, no dia 07 de fevereiro de 2022, após a aplicação da prova teórica.

IV. Da correção das provas:
1. PROVA TEÓRICA: esta avaliação representará 10 pontos, tendo peso 2.
Estarão classificados para a segunda etapa (análise curricular presencial e entrevista
pessoal com o candidato) os candidatos que obtiverem um mínimo de 7,0 em seu
aproveitamento.
2. ANÁLISE CURRICULAR E ENTREVISTA: representará também 10 pontos, com
peso 1. O candidato pode apresentar o currículo lattes ou um currículo vitae resumido
(modelo no anexo II). Se solicitado, o candidato deverá apresentar a documentação
comprobatória.
3. A nota final será a média de ambas as etapas (notas somadas e divididas por 2).
4. Como critério de desempate, caso seja ultrapassado o número de vagas, terá
prioridade aquele(s) com maior pontuação na prova teórica, e em seguida na análise
curricular.
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X. Da divulgação dos resultados:
O resultado do presente processo seletivo se dará em até 24 horas de seu término,
divulgado na secretaria do ICC.

XI. Da matrícula:
As matrículas serão realizadas presencialmente, na secretaria do Instituto de
Ciências da Saúde de Carlos Chagas, sito à Av. Beira Mar, 406 - Grupos 503 a 506
- Castelo - Rio de Janeiro - RJ CEP 20021-060, das 10 até às 16 horas dos dias 09
e 10 de fevereiro de 2022.
O candidato deverá trazer todos os documentos (originais) que foram solicitados
para a inscrição no referido processo seletivo.

XII. Do programa da prova:
1.
Conteúdo
programático

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Noções básicas de cirurgia;
Distúrbio endócrino metabólico do trauma;
Infecções em cirurgia;
Cicatrização de feridas;
Pré e pós operatório;
Noções básicas de patologias do esôfago, estômago, duodeno, fígado, baço,
pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, ânus;
7. Noções básicas sobre ética médica.

2.
Bibliografia
recomendada

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
ETAPAS
Inscrição

DATA
De 00 hora do dia 01 de
fevereiro até às 23.59
do dia 04 de fevereiro
de 2022.

Prova

Às 13 horas do dia 07
de fevereiro de 2022.

Análise Curricular

Dia 07 de fevereiro de
2022, após a aplicação
da prova.

Divulgação do
Resultado

24 horas após a análise
curricular e da entrevista

LOCAL
Pelo e-mail:
inscricao@carloschagas.org.br
Hospital Badim, Rua São
Francisco Xavier, 390,
Maracanã, RJ.
Hospital Badim, Rua São
Francisco Xavier, 390,
Maracanã, RJ.
Secretaria do ICC, na Av.
Beira Mar, 406 - Grupos 503 a
506 - Castelo - Rio de Janeiro
- RJ CEP 20021-060
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Matrícula

Das 10 às 16 horas dos
dias 09 e 10 de
fevereiro de 2022.

Início do Curso

Dia 07 de março de
2022.

Secretaria do ICC, na Av.
Beira Mar, 406 - Grupos 503 a
506 - Castelo - Rio de Janeiro
- RJ CEP 20021-060
Hospital Badim, Rua São
Francisco Xavier, 390,
Maracanã, RJ.

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO (BRASILEIROS e ESTRANGEIROS)
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PREENCHIMENTO EM LETRA DE FORMA E LEGÍVEL
• IDENTIFICAÇÃO
Nome_____________________________________________________
Rua______________________________________________________
Bairro _________________________ CEP_______________________
Cidade _____________________Estado/País ____________________
Telefone residencial/celular (____) ________ (____)________________
E-mail ____________________________________________________
RG: ___________________________ Órgão emissor:______________
RNE: __________________________ Validade: __________________
CPF: _______________________________
CRM nº ______________________ Estado ______________________
• FORMAÇÃO ESPECIALIZADA – OBRIGATÓRIO PARA CURSOS QUE
EXIJAM PRÉ REQUISITO
( ) Faculdade de Medicina

( ) Outra: _________________________

Data do início ___/___/___ Data do término ___/___/___
Instituição ___________________________________________________
Cidade ____________________Estado/País ________________________

Se estrangeiro, colocar também aqui abaixo seus dados do país de origem:
Rua______________________________________________________
Bairro _________________________ CEP_______________________
Cidade _____________________Estado/País ____________________
Telefone residencial/celular (____) ________ (____)________________

ANEXO II
MODELO DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO
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PREENCHIMENTO EM LETRA DE FORMA E LEGÍVEL
1. Graduação, Residência Médica, Mestrado ou Doutorado em especialidade
reconhecida:
Data do início ____/____/____ Data do término ____/____/____
Unidade/Instituição _______________________________________________
Cidade ______________________ Estado ______________

2. Curso(s) de Especialização com duração mínima de 360 horas em especialidade
reconhecida:
Curso:__________________________________________________________
Data do início ____/____/____ Data do término ____/____/____
Unidade/Instituição _______________________________________________
Cidade ______________________ Estado ______________
Curso:__________________________________________________________
Data do início ____/____/____ Data do término ____/____/____
Unidade/Instituição _______________________________________________
Cidade ______________________ Estado ______________

3. Trabalhos publicados (revista, volume, ano):
• Em revista indexada*: NOTA*: Caso seja ultrapassado o número permitido de
trabalhos indexados (até o limite de 05 (cinco) trabalhos) pode ser contabilizado
como trabalho publicado não indexado.


Em revista não indexada:



Capítulo de Livro:



Anais de Congresso:



Suplemento:

4. Programa de Iniciação Científica** por 6 meses (período mínimo):
5. Liga Acadêmica:
6. Apresentação oral ou pôster durante eventos científicos:
7. Participação em eventos:
8. Estágios:
9. Proficiência em Língua(s) estrangeira(s):
10. Trabalho Voluntário:
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