CONCURSO PARA O ESTÁGIO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
OTORRINOLARINGOLOGIA DO INOOA (RECONHECIDO PELA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E
CIRURGIA CERVICO FACIAL – ABORL-CCF).

O INOOA - Instituto de Otorrinolaringologia Otorrinos Associados comunica que as
inscrições do Concurso para o preenchimento de 03(três) vagas do Estágio em
OTORRINOLARINGOLOGIA (ESPECIALIZAÇÃO) dar-se-ão nas condições abaixo:
Prazo de Inscrição: do dia 16 de Novembro de 2017 a 19 de janeiro de 2018.
Horário de Inscrição: das 09 às 12 horas e das 14:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira.
Valor da taxa de inscrição: R$ 500,00(quinhentos reais)
DATA DAS PROVAS: 29 de Janeiro de 2018 (Prova escrita - eliminatória), às 8:30 horas, e
dia 30 de Janeiro de 2018, às 09:00 horas, (Entrevista e análise de currículos). A relação dos
aprovados será divulgada no dia 31 de Janeiro de 2018 e a matrícula deverá ser formalizada até
o dia 05 de fevereiro de 2018.
A instituição realizará novas provas para as vagas que não forem preenchidas se os
candidatos inscritos não forem considerados aptos. As novas provas serão efetuadas em
até 15(quinze) dias após a data de publicação dos resultados sendo aceitas novas
inscrições. O conteúdo programático não será alterado nesta nova prova.
NÚMERO DE VAGAS DO SERVIÇO: 03(três).
As inscrições deverão ser feitas de modo presencial. A entrega de documentos poderá ser feita
até o dia 19 de Janeiro de 2018 para aqueles candidatos que fizerem o pagamento da taxa de
inscrição previamente a confirmação da matrícula.
No ato da inscrição o candidato receberá o livro Otorrinolaringologia Básica, leitura
importante para o conteúdo da prova.

Informações e Inscrições com Sra. Tatiane / Sra.Cláudia
EMAIL: gerencia@inooa.com.br
Local: INOOA – Av. ACM 2603 – CIDADELA.
CEP:40280-000
Telefone: (071)3270 8047 e (071)3270 8027.

PROGRAMA
Anatomia da:
- Cavidade oral e estruturas relacionadas
- Faringe e Esôfago
- Laringe e Traquéia
- Nariz e Seios Paranasais
- Ouvidos, externo, médio e interno
- Cabeça e Pescoço
Semiologia da orofaringe, nariz, seios paranasais, ouvidos, laringe, traquéia, esôfago, cabeça e
pescoço.
Processos inflamatórios agudos e crônicos em ORL
Interpretação de exames radiológicos simples
Doenças neoplásicas benignas e malignas em ORL
Doenças traumáticas em ORL
Terapêutica medicamentosa em ORL
Doenças congênitas em ORL
Doenças metabólicas e degenerativas em ORL
Complicações dos processos infecciosos em ORL
Bibliografia:
Tratado de Otorrinolaringologia da ABORL CCF
Otorrinolaringologia Básica – Marambaia, Gomes, Marambaia.
Documentos indispensáveis para matrícula:
1. Diploma de Médico, emitido por Faculdade reconhecida ou revalidado;
2. Na ausência do diploma, documento atestando o término do curso médico, emitido por Faculdade de
Medicina reconhecida pelo MEC, até a data da realização do concurso;
3. Carteira do CRM;
4. Comprovação de quitação de suas obrigações com o CRM e certidão ético-profissional;
5. 1 Foto 3x4.
Ob.: Os documentos deverão ter cópias autenticadas.

