ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA EM OTORRINOLARINGOLOGIA
POLICLÍNICA DE BOTAFOGO
EDITAL 2019

Objetivo: Prova para ingresso no curso de Especialização em ORL da Policlínica de Botafogo, Pró-Otorrino.
Rio de Janeiro (Curso Credenciado pela ABORL-CCF).

Duração: 03 anos em horário Integral, regime de dedicação exclusiva. (Janeiro de 2019 a Janeiro de 2022).
Número de vagas: 03 (três)
Método de Avaliação:
1. Prova de otorrinolaringologia e conhecimentos gerais, sendo exigido um mínimo de 60% de acertos nesta
prova (60 pontos).
2.

Análise de Curriculum Vitae com comprovação dos títulos (10 pontos), pela Comissão de Pós Graduação;

3.

Entrevista, somente para os 10 primeiros classificados na prova escrita (30 pontos), pela Banca Examinadora
da Comissão de Pós Graduação da Pró Otorrino – Policlínica de Botafogo.

Bibliografia recomendada:
- Tratado de Otorrinolaringologia 2a edição / Silvio Caldas Neto; João Ferreira de Mello Junior; Regina Helena
Garcia Martins e Sady Selaimen da Costa. 4 Volumes, São Paulo: Roca, 2011.
- Medicina Interna de Harrison /Dan L. Longo; Anthony S. Fauci; Dennis L. Kasper; Stephen L. Hauser; Larry
Jameson; Joseph Loscalzo. Ed. McGraw-Hill. - 2 Volumes - 18ª Ed. 2013.

Documentos exigidos para Inscrição:
1. Fotocópia da identidade
2. Fotocópia do diploma médico autenticado ou comprovante da Universidade de que está cursando o sexto ano
do curso de Medicina.

3. Taxa de Inscrição no valor de R$ 400,00. Depositado no Bradesco, Agencia 1629-2, C.C. 28865-9 nominal à
Policlínica de Botafogo.

4. Currícullum Vitae com identificação, histórico escolar da universidade, monitorias, cursos freqüentados,
trabalhos apresentados ou publicados, estágios, aprovações em concursos, outras atividades, com fotocópia
dos comprovantes.

Data do concurso: dia 14 de Dezembro de 2018.
A prova escrita ocorrerá às 08:00 horas, no Anfiteatro da Policlínica de Botafogo (Av Pasteur, 72, Botafogo, Rio de
Janeiro - RJ), e terá a duração de 3 (três) horas. Serão convocados para a entrevista os 10 (DEZ) primeiros
classificados na prova escrita, e que obtiverem no mínimo 60% de pontuação na prova escrita. A lista dos
classificados para a entrevista será afixado às 13 horas em local a ser comunicado no dia da prova. A entrevista
será realizada no mesmo local e na mesma data, a partir das 14:00 horas. O candidato devera chegar no local da
prova com 30 (trinta) minutos de antecedência. Caso algum candidato apresentar-se no local da prova com mais de
15 (quinze) minutos de atraso será automaticamente excluído do concurso sem o benefício do reembolso da taxa
de inscrição.
Será excluído da seleção o candidato que:
- Apresentar-se quinze minutos após o horário estabelecido, no local de realização da prova;
- Não comparecer a prova seja qual for o motivo alegado;
- Não apresentar, no dia da prova, documento que bem o identifique;

- Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorrida duas horas do início da
prova;
- Se for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadores, de livros, notas ou
impressos não permitidos;
- Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação;
- Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
- Não devolver integralmente o material recebido;
- Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
- O fiscal de prova tem a autoridade de retirar a prova de qualquer candidato se assim o achar necessário

Resultados: Os resultados serão divulgados em horário e data a serem estabelecidos pela Comissão de Pós
Graduação, e comunicado aos candidatos no dia da prova.

Inscrições: 30 de outubro à 13 de dezembro de 2018 até as 17 h, pessoalmente ou através de carta ao
seguinte endereço: Policlínica de Botafogo Serviço de Otorrinolaringologia. Avenida Pasteur 72
Botafogo - Rio de Janeiro – RJ. CEP: 22290-240. A/C Ana Paula (apaulaotorrino@gmail.com).

Policlínica de Botafogo. Av. Pasteur 72. Botafogo. Rio de Janeiro. Tel. 55 21 2543-1909. CEP-22290-240.

