
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

PROVA DE ACESSO 2022  

Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas  

Curso de Pós-Graduação em Dermatologia no Hospital Central Aristarcho 

Pessoa (HCAP) 

 

 

Objetivo  

 

Capacitar o médico  para o diagnóstico e o tratamento de pacientes com 

doenças da pele e mucosas adjacentes, anexos cutâneos ( cabelos, unhas ) e 

tecido celular subcutâneo após uma ampla formação em Dermatologia clínica, 

cirúrgica e cosmiátrica.  

 

Público-Alvo e Pré-Requisito  

 

Portadores de diploma de Médico, inscritos no Conselho Federal de Medicina 

(CRM) ou estrangeiro com a mesma formação e titulação legalmente 

reconhecida no país.  

 

Documentação  

 

Portadores de diploma de Medicina 

Declaração de Não antecedentes penais  

Identidade  

Estrangeiros: Demonstrar proficiência na Língua Portuguesa , Visto de 

estudante. RNE e Passaporte. 



I- Das Inscrições:  

1 - Período e valor das inscrições:  

De 20 de dezembro de 2021 a 21 de janeiro de 2022.  

Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais)  

2 - Conta para depósito ou transferência:  

Banco Santander  

Agência: 3380  

Conta Corrente: 13000147-0  

Favorecido: Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas 

CNPJ número 42.590.091/0001-02  
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3 - Enviar ao IPGMCC, até o dia 21 de janeiro de 2022, 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 de depósito pelo banco.  

B) Ficha de inscrição.  

C) Cópia do CRM (ou declaração da Faculdade com previsão de conclusão do 

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 16:00h em dias úteis.  

6 - Maiores informações:  

Tel: 21-22626523  
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http://www.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 causados pelas empresas contratadas pelo candidato para a entrega de 

seus documentos.  

II - Das vagas:  

1) Os candidatos brasileiros concorrerão a 01 (UMA) vaga credenciada pela 

Sociedade Brasileira de Dermatologia  

2) Os candidatos estrangeiros concorrerão a 01 (UMA) vaga.  



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, no mínimo, apresentar o comprovante de solicitação de 

transferência do registro)  

III- Das provas:  

1) Data da prova escrita de múltipla escolha e compreensão de texto em inglês 
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(1a. Fase): dia 24 de janeiro de 2022 - segunda-feira  

A. 12:00h - Abertura do auditório aos candidatos  

B. 12:45h - Fechamento do auditório aos candidatos. Não será permitida a 

entrada após este horário  

C. 13:00h - Início previsto para a Prova Teórica  

2) Data da entrevista e análise de currículo (2a. Fase): 24 de janeiro de 2022 - 

segunda-feira às 16:00h  

3) Local: Hospital Central Aristarcho Pessoa - Av. Paulo de Frontin, 876 - Rio 

Comprido - Rio de Janeiro - Auditório da Diretoria Geral de Saúde (DGS)  

Para as provas o candidato deverá usar calça comprida, camisa de manga 

e sapato ou tênis para os homens, e calça comprida, saia ou vestido longos, 

camisa de manga e sapato, tênis ou sandália para as mulheres. O 

desatendimento a esta disposição impedirá a participação do candidato, 

gerando seu desligamento do concurso.  

3) Etapas:  



1a. Fase: duração: de 13 às 16:00h  

A) 50 questões de múltipla escolha, com apenas uma opção correta entre 5 

propostas, abordando os temas de Dermatologia, Clínica Médica e Inglês -  
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total: 75 pontos  

Serão considerados classificados para a segunda fase os 3 (três) primeiros 

colocados da primeira fase e todos os candidatos empatados com a mesma nota 

de corte. Para se classificarem, os candidatos deverão acertar ainda no mínimo 

50% (cinquenta por cento) das questões de múltipla escolha.  

2a. Fase:  

A) Análise Curricular e Entrevista - total: 25 pontos  

4) Documentos que o candidato deverá apresentar na data e local das provas:  

A) Documento de identidade original com foto (expedido por serviço de 

segurança pública do estado, órgãos de classe, habilitação ou passaporte)  

B) Currículo com certificados comprobatórios (originais ou fotocópias 

autenticadas). Não serão aceitos certificados apresentados em meio digital.  

5) Material para realização da prova: Prancheta e caneta azul ou preta 

6) Não serão tolerados atrasos  

7) Os candidatos flagrados em comunicação interpessoal, consulta à prova de 

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

imediatamente desclassificados.  
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V - Divulgação dos resultados:  

1 - As listas dos aprovados para a segunda fase serão divulgadas no dia 24 de 

janeiro de 2022 no auditório da Direção Geral de Saúde (DGS) às 16:00h.  

2 - 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 teórica  

C) Maior idade  

3 - Não serão aceitos recursos  

4 - O resultado final será divulgado no dia 24 de janeiro de 2022 às 17h no 

auditório da Direção Geral de Saúde (DGS) do Hospital Central Aristarcho 

Pessoa (HCAP)  

VI - Do curso:  

1 - Chefe do serviço de Pós-graduação: Dra. Mara Mazzillo   

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

3 - Valor da mensalidade: R$ 3000,00  

4 - Matrícula semestral R$3500,00 

5 - Local do curso: Hospital Central Aristarcho Pessoa 

6 - O início das aulas se dará no dia 07 de março de 2022 no prédio dos 

ambulatórios, sala de Dermatologia às 08:00h no HCAP. O aluno deverá 

comparecer de roupa branca, sapatos brancos e jaleco branco.  

 

VII - Formação  

 

75% de Presença;  

Aprovação nas Provas durante o curso;  



Apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) final;  

Publicação de Artigo.  

 

Endereço para Correspondência e 

Informações:maradianelisboatavares@gmail.com 

 

 

VII. PROGRAMA DA PROVA  
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Dermatologia:  

1. Estrutura e fisiologia da pele  

2. Lesões elementares da pele  

3. Discromias  

4. Dermatoses eritemato-escamosas  

5. Eczemas  

6. Buloses  

7. Dermatoses papulosas  

8. Hipodermites  

9. Púrpuras e vasculites  

10. Pruridos, prurigos, urticária  

11. Doenças granulomatosas  

12. Dermatoviroses  



13. Dermatoses de origem bacterianas  

14. Dermatoses de origem fúngicas  

15. Dermatoses causadas por protozoários  

16. Dermatozoonoses  

17. Doenças Sexualmente Transmissíveis  

18. Hanseníase  
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19. Oncologia dermatológica  

20. Dermatoses auto-imunes  

21. Farmacodermias  

22. Genodermatoses  

23. Doenças metabólicas  

24. Acne e doenças afins  

25. Noções básicas de imunologia cutânea  

Clínica Médica:  

1. Cardiologia  

2. Gastroenterologia  

3. Pneumologia  

4. Endocrinologia  

5. Hematologia  



6. Nefrologia  

7. Neurologia  

8. Reumatologia  

9. Farmacologia clínica  

10. DIP (Infectologia)  
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ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO:  

• IDENTIFICAÇÃO  

Nome________________________________________________

____ 

Rua__________________________________________________

____ Bairro _________________________ 

CEP_______________________ Cidade 

_____________________Estado ___________País__________ 

Telefone residencial/celular (____) ________ 

(____)______________ E-mail 

____________________________________________________ 

RG: ___________________________ Órgão 

emissor:______________ CPF: 

_______________________________  

CRM nº ______________________ Estado 

_____________________ • FORMAÇÃO ESPECIALIZADA  

( ) Faculdade de Medicina  

Data do início ___/___/___ Data do término ___/___/___  

Instituição 



___________________________________________________’ 

Cidade ____________________Estado ____________ País 

_________  
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