
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

Coordenadoria de Pós-Graduação Lato Sensu 

 
 EDITAL 2018 

 
O Colegiado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu -  nível de 

Especialização - em Otorrinolaringologia faz saber que estão abertas as inscrições 
para o concurso de preenchimento de vagas referentes ao primeiro semestre de 
2018 na forma deste Edital. 
 
1. Informações Gerais 
 

 
Vagas 

 
Pré-Requisito 

 
Início 

 

 
Duração 

 

 
Valor da 
Inscrição 

 
Curso 

gratuito 
 

Brasileiros Graduação em Medicina  26 de março 
de 2018 

03 anos 200,00 Sem  
custo 01 

 
2. Inscrição 
2.1  Local: Rua Marques do Paraná 303, Centro - Niterói - RJ - HUAP – 2º andar – 

Secretaria da Faculdade de Medicina, CEP: 24.033-900, Tel.: (0xx21) 2629-9316. 
2.2. Horário: 09h às 15 h 
2.3. Período: 19/02/2018 a 12/03/2018  
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, 
com as datas de conclusão e colação de grau.  
2.4.3 Histórico escolar.  
2.4.4 Fotocópia do documento oficial de identidade e do CPF. 
2.4.5 Curriculum vitae com comprovantes dos títulos declarados. 
2.4.6 Duas fotos 3 X 4. 
2.4.7 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição através de Guia de 
Recolhimento da União - GRU, no Banco do Brasil, em favor da Universidade 
Federal Fluminense no valor de R$ 200,00. 
 
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 
Recolhimento Código: 28832-2 
Descrição do recolhimento: Serviços Educacionais 
Número de referência: (código curso no DCF) 0250158150 
Competência: Mês de pagamento da taxa (mm/aaaa) 
Vencimento: data de pagamento da taxa (dd/mm/aaaa) 
CPF do contribuinte: digitar número do candidato  
Nome do Contribuinte: digitar nome do candidato 
Valor principal: R$ 200,00 (duzentos reais) 
Valor Total: R$ 200,00 (duzentos reais) (repetir valor principal) 
Imprimir e pagar no Banco do Brasil. 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
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3. Instrumentos de Seleção 
3.1. PROVAS: 
       3.1.1- Prova escrita tipo teste e/ou dissertativa de conhecimentos relativos à 
clinica média e especialidade de Otorrinolaringologia;  

    3.1.2- Interpretação de texto da área afim em Inglês. 
3.2. ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE: 
  Só serão analisados os currículos dos Candidatos que obtiverem média 
aritmética igual e/ou superior a 6,00 nas etapas descritas nos itens 3.1.1 e 3.1.2 
deste edital. 
 
3.3. ENTREVISTA: 

Só serão entrevistados os Candidatos que obtiverem média aritmética igual 
e/ou superior a 6,00 nas etapas descritas nos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.2. 
Obs.:  

1) 
A nota mínima de aprovação em cada etapa do processo de seleção será 
6,0 (sete), sendo observado o critério eliminatório e classificatório; 

2) 
O resultado final será a média ponderada das etapas acima mencionadas, 
a critério de cada Banca Examinadora. 

 
3.4- DATA E LOCAL DA PROVA: 
 

CURSO 
PROVAS 

DATA E HORÁRIO 
LOCAL 

Otorrinolaringologia 

Prova escrita e currículo: 
14/03/2018 às 08:00 horas 

Local a ser definido 

Prova oral ou entrevista: 
14/03/2018 

 Após o término da primeira 
fase 

Local a ser definido 

 
ENDEREÇOS: 

  
  

HUAP (Hospital Universitário Antônio Pedro) - Rua Marquês do 
Paraná,  303,  2º andar do Prédio Principal – Centro – Niterói 

 
 
4. Matrícula 
4.1 Serão chamados para matrícula os candidatos aprovados e classificados em 

ordem decrescente até o preenchimento das vagas. 
4.2 Em caso de empate na classificação, obedecer-se-á, pela ordem, aos seguintes 

critérios de desempate: 
 
5 Disposições gerais 

5.1 - Não será permitido o ingresso do candidato ao local da prova, sem o 
documento de identidade e o comprovante de inscrição. 

5.2 - Não será permitida a entrada de candidatos no local de realização da 
prova após o seu início. 

5.3 - As provas deverão ser feitas com caneta esferográfica azul ou preta. 
5.4 - A aprovação/classificação final dos candidatos será fornecida pela 

banca de avaliação do curso através de sua coordenação, não dando 
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 direito ao candidato a qualquer tipo de recurso. 

5.5 - Em hipótese alguma haverá segunda chamada, vista ou revisão de 
provas. 

5.6 - As provas de seleção terão a coordenação e a responsabilidade dos 
respectivos Coordenadores dos Cursos. 

5.7 - Os resultados serão válidos somente para as provas de seleção a que se 
refere o presente Edital 

5.8 - Os candidatos que tiverem sua inscrição INDEFERIDA na análise dos 
documentos exigidos e os candidatos NÃO CLASSIFICADOS terão um 
prazo de 30 dias, a contar da data da divulgação do resultado final, para 
a retirada dos documentos apresentados por ocasião da inscrição, findo 
o qual, esta documentação será incinerada. 

5.9 - Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria de Pesquisa e Pós-
Graduação/CCM e pela Coordenação de cada Curso de Pós-Graduação 
“Lato Sensu”. 

 
 
6 DO PROGRAMA: 
 
Clínica Médica: 1. Doenças infecciosas: SIDA, Dengue, Leptospirose, Hanseníase, 
Parasitoses, Doenças sexualmente transmissíveis, dentre outras. 2. 
Antibioticoterapia. 3. Sepse. 4. Anemias. 5. Assistência clínica ao paciente 
oncológico. 6. Hepatites e hepatopatias. 7. Diarréias agudas e crônicas. 8. Doenças 
pépticas e hemorragia digestiva. 9. Insuficiência cardíaca e cardiopatias isquêmicas, 
valvulares e congênitas. 10. Hipertensão arterial. 11. Choque e reanimação cárdio-
respiratória. 12. Arritmias cardíacas. 13. Diabetes mellitus. 14. Doenças da tireóide. 
15. Dislipidemias. 16. Insuficiência renal e glomerulonefrites. 17. Infecção do trato 
urinário. 18. Distúrbios hidro-eletrolíticos. 19. Infecções respiratórias. 20. Asma e 
DPOC. 21. Tromboembolismo pulmonar. 22. Colagenoses e vasculites. 23. 
Depressão e pânico. 24. Diagnóstico diferencial dos distúrbios da consciência. 25.  
Interpretação clínica de exames laboratoriais. 
Obstetrícia: 1. Assistência ao parto normal. 2. Assistência ao pré-natal. 3.Infecção 
puerperal. 4. Abortamento. 5. Placenta prévia e Descolamento Prematuro da 
Placenta Normo-inserida (DPPNI). 6. Gestação de alto risco (diabetes e gravidez, 
cardiopatia, nefropatia, tuberculose). 7. Toxemia gravídica. 8. Prematuridade. 9. 
Choque em obstetrícia. 10. Gravidez prolongada. 11. Doença trofoblástica 
gestacional. 
Ginecologia: 1. Propedêutica Ginecológica; 2. Fisiologia Menstrual; 3. 
Endocrinologia Ginecológica; 4. Climatério; 5. Planejamento Familiar 
(Anticoncepção); 6. Patologias Benignas e Malignas dos Genitais Internos e 
Externos; 7. Patologia Mamária; 8. Distopia Genital; 9. Doença Inflamatória Pélvica e 
Doenças Sexualmente Transmissíveis; 10. Infertilidade e Endometriose. 
Pediatria: 1. Crescimento e desenvolvimento. 2. Aleitamento materno. 3. 
Imunizações. 4. Infecções congênitas. 5. O adolescente e suas principais patologias. 
6. Asma. 7. IVAS: otite média aguda, rinofaringite, sinusite 8. Pneumonia e 
bronquiolite. 9. Diarréia aguda e desidratação. 10. Infecção do trato urinário, 
síndrome nefrótica e glomerulonefrites 11. Doenças exantemáticas. 12. Doenças 
pépticas na infância. 13. Diabetes mellitus/cetoacidose diabética. 14. Doença 
reumática e artrite crônica na infância. 15. Alergia alimentar. 16. Urticária e 
angioedema. 17. Acidentes e violências contra a criança e o adolescente. 18. 
Anemias. 19.Tuberculose. 20. Meningoencefalites.   
Cirurgia: 1. Pré e pós-operatório 2. Infecção em cirurgia 3. Equilíbrio hidro-eletrolítico 
e ácido-básico 4. Nutrição em cirurgia e cirurgia da obesidade 5. Choque 6. 
Síndrome da resposta inflamatória sistêmica 7. Afecções cirúrgicas de : esôfago, 
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 estômago, intestinos, fígado, vias biliares, pâncreas e baço. 8. Cirurgia proctológica 

9. Hérnias e doenças do peritônio 10. Assistência ao politraumatizado 11. 
Queimaduras 12. Afecções cirúrgicas das crianças e recém-nascidos 13. Infecções 
oculares 14. Infecções otorrinolaringológicas 15. Varizes dos MMII e suas 
complicações 16. Infecções ósteo-articulares 17. Urgências não traumáticas do trato 
urogenital 18. Trombose venosa e embolia pulmonar 19. Urgências vasculares 20. 
Urgências ortopédicas 21. Transplante de órgãos. 
Medicina Preventiva e Social: 1. Epidemiologia: conceito, campos de aplicação, 
bases do método epidemiológico para pesquisa, indicadores epidemiológicos, 
desenho de pesquisa, análise epidemiológica de dados, sistemas de vigilância 
epidemiológica de doenças de agravos específicos. 2. Vigilância da Saúde. 3. 
Serviços de Saúde: modelos de atenção à saúde, programas de saúde, 
municipalização e distritalização da saúde e financiamento da saúde. 4. Classificação 
e hierarquização dos serviços de saúde. 5. Planejamento em saúde. 6. Medicina 
Social.  7. Saúde do trabalhador: acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 
trabalho. 8. Vigilância sanitária e farmacovigilância. 9. Sistema Único de Saúde. 10. 
Medicina Legal. 11. Bioética. 12. Código de Ética Médica. 13. Atestado de óbito. 
Otorrinolaringologia: 
Otite externa,Otite média, aguda e crônica - o Colesteatoma; Paralisia facial 
otogênica; Pesquisa da audição e do equilíbrio; Disacusias;, Labirintopatias; 
Semiologia dos seios paranasais; Sinusites agudas e crônicas; Alergia naso-sinusal; 
Anginas específicas e do ,quadro leucocitário; Vegetações adenóides; Laringites 
agudas e crônicas; Blastomas ,benignos e malignos da laringe; Corpos estranhos em 
otorrinolaringologia; Traqueotomia; Afeccções granulomatosas em 
otorrinolaringologia; Otite serorsa e epistaxe. Emergências Otorrinolaringológicas. 
Radiologia em Otorrinolaringologia.  
 

 
Niterói, 16 de janeiro de 2018. 

 
 
 

Prof. Raphael Joaquim Teles Cyrillo   
Coordenador do Curso de Especialização em Otorrinolaringologia  

  
 

 
 

  
 

              
 
 
 


