
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PROVA DE ACESSO – 2017 

 

Instituto de Pós Graduação Médica Carlos Chagas 

Curso de Pós-Graduação em Dermatologia no Hospital Naval Marcílio Dias 

 

I – Das Inscrições: 
 

 1- Período e valor das inscrições: 

 De 01 de Dezembro de 2016 a 06 de Janeiro de 2017. 

 Valor: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)  

 

2- Conta para depósito ou transferência: 

Banco Itaú 

Agência:  8905 

Conta Corrente: 13087-1 

Favorecido: Instituto de Pós-graduação Médica Carlos Chagas – IPGMCC 

CNPJ nº 42.590.091/0001-02 
 

3- Enviar ao IPGMCC, até 10 de Janeiro de 2017, as seguintes documentações: 

 a. Comprovante de depósito ou transferência. Atenção: Comprovantes de 

depósitos em cheque ou em caixas eletrônicos somente serão aceitos após 

a confirmação do depósito pelo banco. 

 b. Ficha de inscrição. 

 c. Cópia do CRM (ou declaração da Faculdade com previsão de 

conclusão). 

 d. Cópia do Diploma da Graduação em medicina ou declaração com 

previsão de conclusão de curso. 

 Obs: Candidatos classificados deverão apresentar a inscrição no CRM no 

ato da matrícula, caso contrário serão considerados desclassificados. 

 

4- Para onde enviar a documentação: 

Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas – Av. Beira Mar, 406 – Grupos 

503 a 506 – Castelo – Rio de Janeiro – RJ. CEP 20021-060. 

 

5- As inscrições também poderão ser feitas presencialmente no IPGMCC das 

10:00 às 16:00 em dias úteis. 

 

6- Maiores Informações: 

Vânia Charbel – Secretária do IPGMCC 

Tel: 21-2262-6523  

http://www.carloschagas.org.br 

Email: vaniacharbel@carloschagas.org.br 

 

 7- Não haverá devolução da taxa de inscrição, sob nenhuma alegação 

 

 8- Somente serão consideradas válidas as documentações postadas até a data 

limite do período de inscrições e que forem entregues ao IPGMCC até 2 (dois) 

dias úteis antes da prova de seleção. O IPGMCC não se responsabiliza por atrasos 

http://www.carloschagas.org.br/


 

 

causados pelas empresas contratadas pelo candidato para a entrega de seus 

documentos. 

 

II - Das vagas 

  

 1- Os candidatos concorrerão a 06 (seis) vagas credenciadas pela Sociedade

 Brasileira de Dermatologia. 

  

 2- Poderão se candidatar os médicos devidamente registrados no CFM. 

 

 3- Os candidatos aprovados que não apresentarem o registro no CREMERJ até a 

data de início do curso, serão considerados desclassificados (médicos de outros 

Estados deverão apresentar, no mínimo, o comprovante de solicitação de 

transferência do registro. 

 

III – Das provas: 

 

1- Data da seleção: Dia 19/JAN/2016 – Quinta-feira (Todas as etapas) 

a. 08:00h – Abertura do Auditório aos candidatos 

b. 08:45h – Fechamento do Auditório aos candidatos. Não será permitida 

a entrada após este horário. 

c. 09:00 – Início Previsto para a Prova Teórica 

  

 2- Local: Hospital Naval Marcílio Dias – R. César Zama 185 – Lins; 14ºandar -

 Auditório. 

  

 3- Etapas: 

1ª Fase: Duração: 150min 

a. Cinquenta questões do tipo múltipla escolha, com apenas uma opção 

correta dentre as 4 propostas, abordando os temas previstos no anexo I – 

total: 50 pontos. 

b. Cinco questões de interpretação de texto em língua inglesa do tipo 

múltipla escolha com apenas uma opção correta dentre 4 propostas – Apto 

= 3 ou mais acertos (eliminatória) 

  
Serão considerados classificados para a segunda fase os 24 (vinte e quatro) 

primeiros colocados da primeira fase e todos os candidatos empatados com a 

mesma nota de corte.  

Para se classificarem, os candidatos deverão, ainda, acertar no mínimo 60% 

(sessenta por cento) das questões de interpretação de língua inglesa. Os candidatos 

que não acertarem 60% das questões de interpretação de língua inglesa serão 

considerados imediatamente desclassificados, independentemente da pontuação 

alcançada com as outras questões. 

  

2ª Fase:  

a. Análise curricular – total: 30 pontos (Vide Anexo III) 

b. Prova teórico-prática em multimídia – total: 20 pontos. 

  

 

 



 

 

 

 

 4- Documentos que o candidato deverá apresentar na data e local da prova: 

 a. Documento de identidade original com foto (expedido por serviço de 

segurança pública do Estado, órgãos de classe, habilitação ou passaporte). 

 b. Curriculum com certificados comprobatórios (originais ou fotocópias 

autenticadas). Não serão aceitos certificados apresentados em meio 

digital. 
  

 5- Material para realização da prova 

 a. Prancheta (Atenção: não será autorizado o uso de outro tipo de 

material para apoio. 

  b. Caneta (azul ou preta) 

  

 6- Considerações: 

 a. Não será permitida a realização das provas pelos candidatos fora do dia, 

horário e local determinados neste edital. 

  b. Candidatos portadores de necessidades especiais deverão informá-las

 no ato de sua inscrição.  

  c. Não serão tolerados atrasos. 

 d. Recomenda-se a chegada ao local da prova com uma hora de 

antecedência. 

 

 7- O candidato flagrado em comunicação interpessoal, consulta à prova de

 terceiros ou consulta a anotações, impressos ou equipamentos eletrônicos, será

 imediatamente desclassificado. 

  

 8- Os candidatos classificados dentro do número de vagas deverão se apresentar à 

Chefia da Clínica de Dermatologia do HNMD no dia 30 de Janeiro de 2017 às 

07:00 com roupas brancas e jaleco branco. O não comparecimento implicará na 

perda da vaga. 

 

  

V – Divulgação dos resultados: 
 

 1- O gabarito da prova teórica e a lista dos aprovados para a segunda fase serão

 divulgados após o término da primeira fase. 

  

 2- A segunda fase se dará no mesmo dia, no período da tarde, com os 24 (vinte e 

quatro) primeiros candidatos classificados na primeira fase. 

 

 3- No caso de empate na segunda fase, os critérios para desempate serão, em 

ordem de prioridade: 

  a. Maior pontuação na análise curricular. 

  b. Maior pontuação na prova prática.  

  c. Maior pontuação na prova teórica. 

  d. Maior idade. 

 

 4- Não serão aceitos recursos. 

 



 

 

 

VI – Do curso: 

  

1- O curso possui duração de 3 (três anos) em regime integral (2 turnos). 

 

2- Não será fornecido certificado de conclusão total ou parcial antes de terem sido 

concluídos todos os 3 anos de curso no IPGMCC. 

 

3- A matrícula dos candidatos aprovados somente será efetivada mediante 

assinatura de termo de compromisso e de concordância com o regimento do Curso 

de Pós-Graduação em Dermatologia do IPGMCC no HNMD. A não concordância 

com o regimento implicará em desclassificação e perda do direito à vaga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
DERMATOLOGIA 

1. ESTRUTURA E FUNÇÃO DA PELE 

2. SEMIOLOGIA CUTÂNEA 

3. DISCROMIAS 

4. DERMATOSES ERITEMATOSAS 

5. DERMATOSES ERITEMATO-ESCAMOSAS 

6. ECZEMAS 

7. DERMATOSES ATRÓFICAS E ESCLERÓTICAS 

8. BULOSES 

9. HIPODERMITES / LIPODISTROFIAS 

10. DERMATOSES NEUTROFÍLICAS 

11. PÚRPURAS 

12. VASCULITES 

13. DERMATOSES GRANULOMATOSAS 

14. PRURIDOS / PRURIGOS 

15. URTICÁRIAS 

16. DERMATOSES POR IMUNODEFICIENCIAS 

17. DERMATOVIROSES 

18. PIODERMITES 

19. DERMATOZOONOSES 

20. LEISHMANIOSE 

21. TUBERCULOSE E MICOBACTERIOSES ATÍPICAS 

22. HANSENÍASE 

23. DST 

24. ACNE E OUTRAS FOLICULOSES 

25. MICOSES SUPERFICIAIS 

26. MICOSES PROFUNDAS 

27. FARMACODERMIAS 

28. COLAGENOSES 

29. PARANEOPLASIAS 

30. NEOPLASIAS CUTÂNEAS BENIGNAS 

31. MELANOMA 

32. CÂNCER DE PELE NÃO MELANOMA 

33. DERMATOSES PRÉ-CANCEROSAS 

34. NEOPLASIAS EPITELIAIS 

35. NEOPLASIAS MELANOCÍTICAS 

36. CISTOS / NEOPLASIAS MESENQUIMAIS 

37. LINFOMAS E PSEUDOLINFOMAS 

38. DERMATOSES METABÓLICAS 

39. HISTIOCITOSES 

40. MASTOCITOSES 

41. ONICOSES 

42. TRICOSES 

43. PSICODERMATOSES 



 

 

44. ALTERAÇÕES DAS MUCOSAS 

45. ALTERAÇÕES GLANDULARES 

46. DERMATOSES DA INFÂNCIA 

47. DERMATOSES DA GESTANTE 

48. DERMATOSES DO IDOSO 

49. GENODERMATOSES 

50. FOTODERMATOSES 

 

      

    

VII – Bibliografia: 
 

1- Dermatologia – Azulay – 6ªEd. 2013 

2- Andrews´ Diseases of the Skin – James – 12ª Ed. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

– FICHA DE INSCRIÇÃO –  
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

 

 

 

 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

Endereço: ______________________________________________________________ 

 

Bairro: _____________________ Telefone: _____________  Cel: _____________ 

 

Cidade: __________________________ Estado: _________ CEP: _____________ 

 

E-mail:________________________________________________________________ 

 

RG: _____________________________ CPF: ______________________________ 

 

CRM: ___________________________ Estado: ____________________________ 

 

 

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

 

 

Universidade: ___________________________________________________________ 

 

Cidade: _______________________ Início: __________  Término: _________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

 

– ANÁLISE DE CURRICULUM – 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

     Total: 30 pontos 
 

 

1- Especialização anterior:----------------------------------------------------Max: 14 pontos  

 

( ) Residência em Clínica Médica ou Pediatria – 10 pontos 

(           ) Outra residência ou Pós-Graduação com Título de Especialista – 2 pontos  

( ) Mestrado ou Doutorado – 2 pontos 

 

2- Apresentações em congressos e eventos científicos da SBD: ---------Max: 3 pontos 

( ) Como primeiro autor – 0,5 ponto por apresentação 

( ) Como co-autor – 0,25 ponto por apresentação 

 

3- Atividades por, no mínimo, um semestre:------------------------------- Max: 2 pontos 

( ) Liga acadêmica 

( ) Programa de iniciação científica 

( ) Monitoria.  

 

0,5 ponto por certificado apresentado. 

 

4- Publicação de artigos em periódicos:--------------------------------------Max: 5 pontos 

(          ) Como autor - 1 ponto para cada artigo 

( ) Como co-autor - 0,25 ponto para cada artigo 

 

5- Participação em congressos ou jornadas da SBD:----------------------Max: 2 pontos 

(           ) 0,5 ponto por evento 

 

6- Estágio, fellow ou curso de extensão em Serviço de Dermatologia Credenciado 

pela SBD: --------------------------------------------------------------------------Max: 4 pontos 

 

(     ) Cada período de 120h de estágio – 1 ponto. 


