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O Colegiado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - Pneumologia faz saber que estão abertas as 
inscrições para o concurso de preenchimento de vagas referentes ao primeiro semestre de 2014 na forma 
deste Edital. 
 
1. Informações Gerais 

 

Vagas 
 

Pré-Requisitos 
 

Início 

 

 
Duração 

 

Valor da Inscrição 

 

Brasileiros Estrangeiros  Graduação em Medicina  Maio/2015 Dois anos 
com carga 

horária 
anual de 

2880 horas  
 

250,00 

    10 02 

 
1.1 - Podem concorrer candidatos brasileiros natos ou naturalizados e candidatos estrangeiros. O candidato 

estrangeiro deverá ter visto permanente ou visto temporário de estudante obtido perante o Consulado do 
Brasil em seu País. Exige-se do candidato estrangeiro o Certificado de Proficiência em Língua 
portuguesa para estrangeiros (CELPE-Bras.) 

1.2 -  A abertura de turma condiciona-se à matrícula de pelo menos 01 aluno. 
1.3 – O aluno aprovado por este edital não estará apto a inscrever-se  automaticamente no concurso para 
obtenção do Título de Especialista em Pneumologia da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia/AMB. 
Um médico somente estará apto a inscrever-se  no concurso para obtenção do Título de Especialista em 
Pneumologia da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia/AMB se for portador de certificado de 2 
(dois) anos de especialização de clínica médica. Para tal concurso, de acordo com último edital da SBPT, os 
candidatos deverão satisfazer a outros pré-requisitos: a) ser portador de CRM definitivo; E b) residência em 
Pneumologia reconhecida pelo CNRM; OU c) especialização em Pneumologia em curso reconhecido pela 
SBPT, com conteúdo programático e duração do treinamento semelhantes aos determinados pela Comissão 
Nacional de Residência Médica; OU  c) exercício profissional de oito anos na especialidade de Pneumologia; E 
d)  comprovação de pelo menos 100 créditos nos últimos 5 anos (tabela no site da SBPT) E e) encaminhar 
declaração de serviço médico que confirme o exercício profissional na área OU f) carta de dois colegas médicos 
descrevendo a atividade profissional em pneumologia do postulante. 
1.4 – Informações específicas sobre o curso diretamente com o coordenador Professor Cyro Teixeira da Silva 
Junior (e-mail: ctsilvajunior@predialnet.com.br). 
 
2. Inscrição 
2.1  Local: Rua Marquês do Paraná, 303 – 7º and. Centro – Niterói –RJ-24033-900 Tel. (21) 2629-9212 
                  E-mail – pospneumo@huap.uff.br 
2.2. Horário: 08:30 às 12:00h. 
2.3. Período: 16.03.2015 a 17.04.2015. 
2.4. Documentação  
2.4.1 Ficha de inscrição. 
2.4.2 Fotocópia autenticada (frente e verso) do diploma de graduação (registrado ou, na hipótese, revalidado) 
ou certidão original de conclusão de curso de graduação e histórico escolar, com as datas de conclusão e 
colação de grau.  
2.4.3 Fotocópia da cédula de Identidade (com naturalidade) e do CPF (para brasileiros ou estrangeiros com 
visto de permanência no país). 
2.4.4 Curriculum vitae (somente na plataforma Lattes, disponível no site do CNPQ: http://lattes.cnpq.br) com 
comprovantes dos títulos declarados. 
2.4.5 Duas fotos 3 X 4. 
2.4.6 Comprovante de pagamento através de Guia de Recolhimento da União - GRU, no Banco do Brasil, em 
favor da Universidade Federal Fluminense no valor de R$ 250,00.. 
 
Sitio: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp   
 
Dados a serem preenchidos: 
UG: 153056 
Gestão: 15227 
Nome da unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

mailto:ctsilvajunior@predialnet.com.br
http://lattes.cnpq.br/
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
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Recolhimento Código: 28832-2 
Descrição do recolhimento: Serviços Educacionais 
Número de referência: (código curso no DCF) 0250158160 
Competência: Mês de pagamento da taxa (03 e 04/2015) 
Vencimento: data de pagamento da taxa (30/04/2015) 
CPF do contribuinte: digitar número 
Nome do Contribuinte: digitar nome 
Valor principal: R$ 250.00 (preencher o valor da taxa de inscrição) 
Valor Total: R$ 250.00 (repetir valor principal) 
 
 
3. Instrumentos de Seleção 
3.1.1 prova escrita e/ou dissertativa de conhecimentos relativos à especialidade. 
3.1.2 Interpretação de texto da área afim em língua estrangeira. 
3.1.3 Só serão analisados os currículos dos candidatos que obtiverem média aritmética igual ou superior a 7,0 
(sete) nas etapas descritas nos itens 3.1.1 e 3.1.2. 
 
3.2. Cronograma  
3.2.1 Inscrições  
3.2.1.1 Data: de  16.03.2015 a 17.04.2015. 
3.2.1.2 Horário: das 08:30 às 12:00 h. 
3.2.1.3 Local: HUAP – Secretaria do Curso – 7º andar. 
3.2.2 Prova escrita 
3.2.2.1 Data: 27/04/2015 (segunda-feira). Local: sala do curso. HUAP-7

o 
andar. 

3.2.2.2 Horário: 09:00h.      
3.2.3 Entrevista com análise de curriculo 
3.2.3.1 Data: 28/04/2015 (terça-feira). Local: sala do curso. HUAP – 7

o 
andar. 

3.2.3.2 Horário: 09:00h        
3.2.4 Divulgação do resultado 
3.2.4.1 Data: 30/04/2015 
3.2.4.2 Horário: 08h - 12h 
3.2.4.3  Local: HUAP – Secretaria do Curso – 7º andar. 
 
3.3 Matrícula: 
3.3.1 Serão chamados para matrícula os candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente até o 

preenchimento das vagas. 
3.3.2 Em caso de empate na classificação, obedecer-se-á, pela ordem, ao seguinte critério de desempate: 

maior tempo de graduação em Medicina. 
 
 
4. Disposições gerais 
4.1 - Serão aprovados os candidatos que obtiverem grau igual ou superior a 7,0 (sete) em cada um dos 
instrumentos de seleção previstos no item 3. 
4.2 - No ato de matrícula no curso, o candidato deverá anuir com os termos do regulamento interno e com os 
dispositivos do Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UFF. 
4.3 - Reservam-se dez por cento das vagas para servidores técnico-administrativos e docentes da UFF que 
tenham sido aprovados no processo de seleção, os quais gozam de isenção do pagamento de taxas. 
4.4 – Programa teórico:                         

01.   Asma 
02.   Câncer brônquico 
03.   Doença pulmonar obstrutiva crônica 
04.   Doenças ocupacionais pulmonares 
05.   Doenças pulmonares intersticiais  
06.   Insuficiência respiratória aguda 
07.   Micoses pulmonares 

08.   Pneumonias adquiridas na comunidade  e hospitalar 
09.  Síndrome do derrame pleural 
10.  Métodos de supressão do tabagismo 
11.  Tuberculose pulmonar 
12.  Bronquiectasias 
 
 
 

 



 3 
4.5 – Referências para a prova teórica:  

 
1. Últimas Diretrizes e Consensos da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT):                 

Asma, DPOC, Tuberculose, Pneumonias, Tabagismo, Derrame Pleural, Doenças Intersticiais. 
2. SBPT. Prática Pneumológica. AC farmacêutica e Guanabara Koogan. 2010. 
3. SBPT; Silva Junior CT, Editor. Diagnóstico  e Tratamento das Doenças Pleurais. Editora GEN. 2013.  
4. SBPT; Costa G, Editor. Manual de Condutas Clínicas em Cancer de Pulmão. Editora GEN. 2013. 

 
 
 
 

 

 

 
                                         Niterói, 25 de fevereiro de 2015 

 
 
 

Professor Dr. Cyro Teixeira da Silva Junior 
Coordenador do Curso 

 

 

 

 

 

 


