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EDITAL RETIFICADOR 2007
A Universidade Federal Fluminense, através do coordenador do Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”
(nível de Especialização) em Cirurgia Plástica faz saber que estarão abertas as inscrições a cidadãos
brasileiros ou estrangeiros com visto de permanência no país e revalidação do diploma de medicina e
não brasileiros para o preenchimento de vagas na forma deste Edital.
1. DOS CURSOS:

Especialização

Vagas
Brasileiros ou Estrangeiros
c/visto de permanência e
revalidação

Clientela

Início

Duração

Graduados em
Medicina com 02
Cirurgia Plástica
03
Mar/07
03 anos
anos de Cirurgia
Geral
OBS: O candidato não brasileiro deverá apresentar no ato da inscrição Diploma de Graduação e
Histórico Escolar com autenticação Consular do País de origem e tradução juramentada.
2. DA INSCRIÇÃO:
2.1. LOCAL:
Rua Marques do Paraná 303, Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.033-900.
HUAP – 4º andar – Prédio Anexo – Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Telefones/Informações:
Assessoria de Pós-graduação:
tel.: 0(xx)21- 2629-9370
ccmappg@vm.uff.br
Inscrições pelo correio (via SEDEX): somente serão aceitas com a data de postagem no prazo fixado
neste edital, com a documentação completa e o comprovante de pagamento no banco autorizado,
encaminhado para o endereço: Rua Marquês do Paraná 303, Centro Niterói, CEP 24033-900, 4º andar
– Prédio Anexo – Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação - APPG/CCM.
2.2. HORÁRIO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO:
De segunda a sexta-feira, das 10:00 às 16:00 horas.
2.3. PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
15 de janeiro a 16 de fevereiro de 2007.
2.4. DOCUMENTAÇÃO:
• Fotocópia (frente e verso) do diploma de graduação ou comprovante de conclusão de curso e
Certificado e/ou declaração de 02 (dois) anos em Cirurgia Geral;
OBS.:O aluno classificado que apresentou declaração no ato da inscrição deverá apresentar o
diploma de graduação no ato da matrícula;
• Fotocópia da carteira de Identidade ou da Carteira do Conselho (CRM);
• Fotocópia do CPF;
• Duas fotos 3 X 4;
• Histórico escolar do curso de graduação (fotocópia); e
• Curriculum Vitae.
Obs.: a critério da banca examinadora poderá ser solicitado comprovante do Curriculum Vitae.
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Não serão aceitas inscrições com a documentação incompleta.
comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco
reais), a ser recolhida da seguinte forma:

O candidato deverá acessar a página https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp/ e
preenchê-la da seguinte forma:
Código da Unidade Favorecida: 153056
Gestão da Unidade Favorecida: 15227
Código do Recolhimento: 28830-6
Número de Referência: 0250158154
Competência: Mês/Ano do pagamento
Vencimento: Data do pagamento
CPF: do candidato
Nome do Contribuinte: nome do candidato
Valor Principal: R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais)
Valor Total: R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais)
Imprimir e pagar no Banco do Brasil.
OU
UNIBANCO: Agência 0938 - Posto Valonguinho conta nº. 102618-7; Classificação da Receita:
16520600; Código da Unidade/ do Curso: 158154.
3. DA SELEÇÃO:
3.1. PROVAS:
3.1.1- Prova escrita tipo teste e/ou dissertativa de conhecimentos relativos à especialidade;
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
7,00 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 7,00 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 7,0 (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

Cirurgia Plástica

PROVAS
DATA E HORÁRIO
Prova escrita e Interpretação de
texto: 27/02/2007 às 09:00 horas
Prova oral e entrevista: 01/03/2007
às 9:00 horas.

LOCAL
2º Andar do Prédio Anexo ao HUAP.
2º Andar do Prédio Anexo ao HUAP.
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ENDEREÇOS:
♦

HUAP (Hospital Universitário Antônio Pedro)/ Centro de Ciências Médicas: Rua
Marquês do Paraná, 303, 4º andar do Prédio Anexo ao HUAP –Centro – Niterói

4. LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA A SELEÇÃO: Inglês
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
5.1 5.2 5.3 5.4 -

5.5 5.6 5.7 5.8 -

5.9 -

Não será permitido o ingresso do candidato ao local da prova, sem o documento de
identidade e o comprovante de inscrição.
Não será permitida a entrada de candidatos no local de realização da prova após o seu
início.
As provas deverão ser feitas com caneta esferográfica azul ou preta.
A aprovação/classificação final dos candidatos será fornecida pela banca de avaliação do
curso através de sua coordenação, não dando direito ao candidato a qualquer tipo de
recurso.
Em hipótese alguma haverá Segunda chamada, vista ou revisão de provas.
As provas de seleção terão a coordenação e a responsabilidade dos respectivos
Coordenadores dos Cursos.
Os resultados serão válidos somente para as provas de seleção a que se refere o presente
Edital
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.
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pré e pós-operatório;
Cicatrização das feridas/Cicatrizes hipertróficas e quelóides;
Enxertos;
Retalhos;
Queimaduras/Seqüelas de queimaduras;
Traumatismos da face;
Traumatismo da mão;
Tumores cutâneos - diagnósticos e abordagem cirúrgica dos tumores cutâneos benignos e malignos
de maior incidência em nosso meio;
9. Fissuras da face e outras síndromes congênitas de maior interesse à especialidade;
10. Noções básicas de microcirurgia.
Niterói, 10 de outubro de 2006.

PEDRO FERREIRA MOREIRA FILHO
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Neurologia
######

