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1. Apresentação:
O Programa de Especialização em Otorrinolaringologia da SEPTO/PUC Rio consttti modalidade de ensino de posgradtaçãõ lato sensũ e destna-se aos gradtados em Medicina qte demonstrem sets interesses nos esttdos
mais aproftndados na especialidadẽ enriqtecendo os conhecimentos médicos adqtiridos na gradtaçãõ e assim
possibilitar qte o pos-gradtando tenha capacidade de desempenhar corretamente o set papel de especialista no
diagnostco e tratamento das afecções otorrinolaringologicas̃ introdtzir ot incrementar a sta partcipação em
pesqtisas cientícas̃ sem se esqtecer do lado htmano de assistr ao paciente. Partcipa no desenvolvimento da
área da Otorrinolaringologiã através de tma attação eqtilibrada das atvidades de ensino e pesqtisa de nattreza
acadêmicã e tma grande interação com renomados proíssionais do setor.
O SEPTO sempre focado em attar para ser reconhecido como tm serviço de referência em otorrinolaringologiã
através de alternatvas eícazes com o qte existe de melhor na especialidadẽ teve set ctrso de Especialização
avaliadõ em 2017̃ pelo Comitê de Residência e Treinamento (CRT) da ABORL-CCF̃ sendo considerado um serviço
credenciado pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia - ABORL CCF, assim̃ habilita o set egresso a
prestar conctrso para Especialista em Otorrinolaringologia pela ABORL – CCF.
Esta Pos-Gradtação tem a dtração de 03 (três) anos, na forma presencial, totalizando 8640 horas.
(http://www.med.ptc-rio.br) Conta com treinamento sob stpervisão e conteúdo programátco similar ao
programa de Residência Médica (programa completo do ctrso disponível jtnto ao SEPTO). As atlas prátcas são
aplicadas ao longo do dia (manhã e tarde)̃ no SEPTO e em Hospitais conveniados̃ e as atlas teoricas são
previamente marcadas.
OBS: Os programas de pos-gradtação oferecidos pela PUC–Riõ através de set Departamento de
Medicinã consideram qte para tma formação adeqtada e consistente de tm especialista das diversas áreas̃
devem contemplar tm tempo adeqtado de prátcas e esttdos̃ qte se baseiam em tempos semelhantes aos
aprovados pelo Conselho Federal de Medicinã conforme Resoltção CFM nº 2.068/2013.
Para o ctrso de Especialização em Otorrinolaringologia o CFM determina a dtração mínima de 3 (três) anos.
Este edital tem por fnalidade apresentar as normas do processo seletvo de 2019 para o preenchimento das
vagas do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM OTORRINOLARINGOLOGIA – SEPTO/PUC Rio.
2. Vagas:
Serão oferecidas 4 (quatro) vagas, para candidatos com graduação em Medicina.
3. Inscrição:
As inscrições para o processo de seleção serão feitas pelo site, www.med.ptc-rio.br , no período compreendido
entre 11/outubro a 11 de dezembro/2018.
Taxa de inscrição: R$ 500,00 (quinhentos reais).
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Documentos necessários para a inscrição no processo seletvo:


Cédula de Identdade e CPF;



Comprovante de residência;



Comprovante de Inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM



Diploma da Graduação;



Histórico da Graduação;



Currículo Lattes;



Carta de próprio punho justfcando a razão da escolha da especialidade e do curso de pósgraduação;



1 (uma) foto 3 x 4 recente

O candidatõ ao inscrever-sẽ estará declarando sob as penas da lei qte concltit o ctrso de gradtação em
Medicinã devidamente attorizado e reconhecido pelo Ministério da Edtcação – MEC̃ ot obteve revalidação do
set diploma segtndo as leis vigentes.
4. Informações Importantes:
Não será aceita inscrição e entrega de doctmentos fora do prazo determinado.
O candidato será responsável por erro ot omissãõ assim como por prestação de declaração falsa.
O candidato com necessidades especiais deverá comtnicá-las por escrito no ato da inscrição e agtardar
jtlgamento da pertnência e viabilidade pela comissão organizadora do processo seletvo.
5. Processo Seletvo:
A seleção constará de:


Prova objetva de múltpla escolha com 50 qtestões̃ na área de OtorrinolaringologiaM



Analise do CtrríctloM



Entrevista com análise de tttlos pelos preceptores do programa de especializaçãoM



Avaliação mtltmídiã no dia da entrevista.

Prova objetva: 11 de janeiro de 2019, às 10h, no Departamento de Medicina da PUC Riõ na Estrada da Gáveã
36̃ Gáveã Rio de Janeirõ com duração de duas horas.

(Ao ínal deste tempõ o cartão de respostas e caderno

de qtestões será recolhido. O candidato não poderá levar set caderno de qtestões).
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O candidato deverá comparecer ao local indicado com 30 minttos de antecedência do início da provã mtnido de
caneta esferográíca aztl ot preta e doctmento oícial de identdade qte permita clara identícação do
candidato.
Não será permitda em hipotese algtmã a entrada de candidatos nas salas de exame apos o início das provas̃
como também o porte de aparelhos eletrônicos de qtalqter nattreza.
Será eliminado do Conctrso o candidato qte faltar à provã à entrevista e/ot não apresentar a doctmentação
exigidã no dia da prova.
Não será permitda comtnicação entre os candidatos̃ nem empréstmo de qtalqter material dtrante a prova.
Em hipotese nenhtma haverá segtnda chamada para a realização da prova.
A classiícação para a etapa da entrevistã será disponibilizada ao termino da prova.
Serão classifcados e convocados para entrevista os candidatos que atngirem nota superior a 50% (cinquenta
por cento), na prova escrita, e apenas

o triplo do número de vagas (os 12 primeiros classifcados).

O horário para a entrevista será informado com a divtlgação da classiícação.
Entrevista/Analise de currículo/Avaliação multmídia - 12 de janeiro de 2019, a partr das 10h, no atditorio da
Clínica SEPTÕ sittada à Rta Padre Elias Gorayeb̃ 40 – Tijtca. O candidato deverá apresentar ctrríctlo impresso
e copia simples dos certícados comprobatorios. A avaliação mtltmídia será composta de slides para analise do
candidato.
Análise Currículo: (O currículo deverá ser apresentado no formato da plataforma Lattes e impresso para
entrega na entrevista).







Ano de gradtaçãoM
Estágio extractrrictlar em Otorrinolaringologiã (mín. 6 meses)M
Partcipação em programa de Iniciação Cientíca
Monitorias
Partcipação em artgo cientíco ptblicado
Partcipação na attoria de pôster em Congressos

6. Resultado Final:
Em caso de empatẽ apos a entrevista e análise do ctrríctlo serão considerados:
 O tempo de gradtação em medicinã em anos completosM
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 O candidato mais idoso.
A classiícação ínal será composta pelas notas da prova de seleçãõ entrevista e análise
ctrrictlar. Não haverá revisão de prova sob qtalqter hipotese.
O restltado será divtlgado no dia 15 de janeiro de 2019̃ direcionado ao e-mail fornecido
pelo candidato.

A classiícação ínal será encaminhadã via e-mail̃ a todos os candidatos

qte partciparem da entrevistã a ím de qte possam acompanhar tma possível
reclassiícação.
7. Reclassifcação:
Apos o período de matríctlã caso haja desistência ot desligamentõ as vagas
remanescentes serão octpadas pelos candidatos constantes no banco de classiícação
ínal̃ obedecendo-se rigorosamente à ordem de classiícaçãõ até o prazo de 30 (trinta)
dias do início do Ctrso.
8. Início do Curso: 04 de fevereiro de 2019.

9. Matricula e Mensalidade:
R$ 1.800̃00 (Htm mil e oitocentos reais) mensais̃ pagos através de boletos bancários̃
emitdos pela PUC Rio. A matrictla deverá ocorrer no período de 16/01 a 20/01/19 pelo
site www.med.ptc-rio.br.
10. Bibliografa:
Tratado de Otorrinolaringologia – Campos̃ Carlos Alberto HerreriasM Costã Henriqte Olavo
OlivalM Rocã 2011M
Otorrinolaringologia – Princípios e Prátca (2ª edição)̃ SadySelaimeñ Oswaldo Laérciõ
José Antônio de Oliveirã Porto Alegrẽ Editora Artmed̃ 2006.
11. Observações importantes:
A duração do curso será de três anos.
A carga horária semanal é de sessenta horas, sem plantão noturno, e os alunos não tem
remuneração.
Em hipotese nenhtma será devolvida a taxa de inscrição .
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O candidato aprovadõ apos formalizar sta matrictlã deverá comparecer no dia
04/02/2019, data determinada para inicio de suas atvidades.

O não comparecimento

ot atsênciã por 48 horas̃ apos o inicio do Programa de Especializaçãõ conígtrará
abandono.
No caso de médicos estrangeiros ot brasileiros formados por factldades estrangeiras̃ o
diploma deverá ser revalidado por tniversidade públicã e será obrigatoria a inscrição
jtnto ao CRM.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.
A INSCRIÇÃO IMPLICA EM ACEITAÇÃO DAS NORMAS, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS
CONTIDAS NESTE EDITAL.
Em caso de dúvidas̃ entrar em contato através do e-mail: otorrinopos@septo.com.br ot
pelo telefone: (21) 99370-6693 Inês (whatsApp).
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