
 

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

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU 
 

 

EDITAL 2016 

ADITAMENTO 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES E DATA DAS PROVAS 

 

O Colegiado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Nível de Especialização) em Cirurgia Geral 

faz saber que estão abertas às inscrições para o concurso de seleção para preenchimento de vagas refe-

rentes ao 1º  semestre de 2016, na forma deste Edital. 

 

1. Informações Gerais 

 

 

Vagas 
 

Pré-Requisito 
 

Início 
 

 
Duração 

 

 

Valor da 
Inscrição 

Valor da 
mensalidade 
(curso auto-
sustentável) 

Brasileiros Estrangeiros Diploma de Graduação 
 em Medicina 

 

04/07/2016 2 anos 
3.900 h 

 

R$ 250,00 Sem custo 
01 01 

 

1.1Habilitação de Candidatos ao Concurso  

a) Podem concorrer candidatos brasileiros, natos ou naturalizados, e candidatos estrangeiros.  

b) O candidato estrangeiro deverá ter visto permanente ou temporário de estudante obtido perante o 

Consulado Brasil em seu país.  

c) Exige-se do candidato estrangeiro o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa (CELP-Bras). 

 

2. Inscrição 

2.1 Local - Rua Marques do Paraná 303, Centro - Niterói - RJ – Hospital Universitário Antônio Pedro – 

2º andar – Secretaria da Faculdade de Medicina - CEP: 24.033-900 -Tel.: (0xx21) 2629-9316. 

2.2. Horário – 2ª e 4ª feira, de 09h às 13h;  3ª e 5ª feira, 9h as 15hs e 6ª, de 14h às 16h. 

2.3. Período – 16/05/2016 a 13/06/2016. 

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;  
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2.4.4 Fotocópia do documento oficial de identidade e do CPF (para brasileiros ou estrangeiros com 

visto de permanência no país); 

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$ 250,00. 

 

Endereço eletrônico para obtenção da GRU: 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp   

 

Dados dos campos a serem preenchidos na GRU 

 

 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) 0250158152 

 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$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) 

 Valor Total: R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) (repetir valor principal) 

Imprimir e pagar no Banco do Brasil. 

 

3. Instrumentos de Seleção 

3.1. Prova Multimídia (Análise de Casos Clínicos) (peso 7)  

3.2 Entrevista e Análise do Currículum Vitae (peso 3) 

Observações: 

a) A nota mínima de aprovação em cada etapa do processo de seleção será 7,0 (sete), sendo ob-

servado o critério eliminatório e classificatório; 

b) O resultado final será a média ponderada das etapas acima mencionadas.  

 

4. Data e Local da Prova 

 

4.1 Local - Faculdade de Medicina: Rua Marquês do Paraná, 303, 2º andar – Centro – Niterói.    

Prédio Principal do Hospital Antônio Pedro. 

4.2 Datas das Provas  

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
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4.2.1 Prova MULTIMÍDIA: 16 de junho de 2016 às 09 h, sala Paulo Dias, 3º andar, Faculda-

de de Medicina. 

4.2.2 Entrevista e Análise do Curriculum Vitae: 16 de junho de 2016 às 11h, sala de Reuni-

ões, 2º andar, Faculdade de Medicina. 

 

5. Matrícula 

5.1 Serão chamados para matrícula os candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente 

até o preenchimento das vagas. 

 

6. Conteúdo Programático 

 

 Paciente cirúrgico, indicação, risco e oportunidade operatória; 

 Resposta endócrina e metabólica ao trauma; 

 Cicatrização de feridas; 

 Infecções cirúrgicas, traumatismo em geral; 

 Choque; 

 Tumores em geral; 

 Pré e Pós-operatórios e complicações pós-operatórias;  

 Hérnias inguinais, femorais, umbilicais, internas e hérnias diafragmáticas; 

 Cistos, fístulas e tumores no pescoço; 

 Cirurgia da tiróide e das paratireóides; 

 Abdome agudo cirúrgico, traumático e inflamatório; 

 Cirurgia do pâncreas e do baço; 

 Hipertensão porta; cirurgia do fígado; 

 Tumores abdominais; 

 Cirurgia do estômago e duodeno, das vias biliares, do esôfago, do colo, reto e ânus. 

 

7. Disposições gerais 

 

7.1 Não será permitido o ingresso do candidato ao local da prova, sem o documento de identidade e 

o comprovante de inscrição. 

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

7.3 As provas deverão ser feitas com caneta esferográfica azul ou preta. 

7.4 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. 

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

7.6 As provas de seleção terão a coordenação e a responsabilidade do Coordenador do Curso de 

Pós-Graduação “lato sensu” em Cirurgia Geral. 
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7.7 Os resultados serão válidos somente para as provas de seleção a que se refere o presente Edi-

tal 

7.8 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. 

7.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria de Pós-Graduação da Faculdade de Medi-

cina da UFF e pela Coordenação do Curso de Pós-Graduação “lato sensu” em Cirurgia Geral. 

 

Niterói, 02 de junho de 2016. 

 

 

Profº. Francisco José Santos Maia 

Coordenador do Curso de Especialização em Cirurgia Geral 

 

 

 

 

 


