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 EDITAL  2013 
 

O Colegiado do Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu – Tocoginecologia faz saber que 
estão abertas as inscrições para o concurso de preenchimento de vagas referentes ao ano de 
2013 na forma deste Edital.  

 
1. Informações Gerais  
 

Vagas Pré-
Requisito 

 

Início Duração Valor da 
Inscrição 

Brasileiros - Estrangeiros  
      02                 01 

Graduação 
em Medicina  

 
05/13 

 
3 anos  

 
R$678,00  

 
1.1 Podem concorrer candidatos brasileiros natos ou naturalizados e candidatos 

estrangeiros. O candidato estrangeiro deverá ter visto permanente ou visto temporário de 
estudante obtido perante o Consulado do Brasil em seu País. Exige-se do candidato 
estrangeiro o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-
Bras).  

1.2  A abertura da turma condiciona-se à matrícula de pelo menos 1 (um) aluno.  
 
2. Inscrição  
2.1. Local:  
Secretaria da Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Tocoginecologia. 
Rua Marquês do Paraná, 303 - 4° andar  
– Prédio anexo ao Hospital Universitário Antônio Pedro  (HUAP)  
Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.033-900 
Informações - tel.: (0xx21)  2629.9360 ou 9355    
e-mail   : www.proppi.uff.br   ou   mpi @vm.uff.br 
 
2.2. Horário: 
Terças e quintas-feiras das 13:00 às 16:00 horas  
Segundas e sextas feiras das 09:00 às 14:00 horas  
 
2.3. Período: 
De  1º de Abril de 2013 a  16 de  Abril de 2013. 
 
 
2.4. Documentação: 
 
      - As cópias serão autenticadas, no ato da inscrição, mediante a apresentação do 
documento original . 
2.4.2. Fotocópia do Diploma do Curso de Graduação em Medicina ou certidão original de 
conclusão de curso de graduação, com as datas de conclusão e colação de grau.  
2.4.3. Fotocópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 
2.4.4. Fotocópia do documento oficial de identidade e do CPF (para brasileiros ou estrangeiros 
com visto de permanência no país), ou C.R.M.  

http://www.proppi.uff.br/�


2.4.5. Curriculum Vitae com comprovantes dos títulos declarados.  
2.4.6. Três fotos 3 X 4 
2.4.7. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição através de Guia de Recolhimento da 
União – GRU, no Banco do Brasil, em favor da Universidade Federal Fluminense no valor de 
R$678,00 
 
Dados a serem preenchidos:  
UG : 153056 
Gestão: 15227 
Nome da unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
Recolhimento código: 28832-2 
Descrição do recolhimento: Serviços Educacionais  
Número da referência: 16520600 
Competência: Mês de pagamento da taxa ( dd/mm/aaaa) 
CPF do contribuinte: digitar o número  
Nome do contribuinte: digitar o nome  
Valor principal: R$678,00 
Valor da taxa: repetir o valor principal  

 
3. Instrumentos de Seleção: 
 
3.1. Provas: 
3.1.1  Prova Escrita  

 
3.1.2 Interpretação de texto da área afim em língua estrangeira (Inglês). 

 
3.1.3 
 
3.1.4 

Prova oral 
 
Análise do Curriculum Vitae  
 

 
3.2. Cronograma  
 
3.2.1. Inscrições:  
3.2.2. Data:          1º/04/2013 a  16/04/2013   
3.2.1.2. Horário: 2ªe6ªf (09:00h/14:00h) e  3ªe 5ªf.(13:00h/16:00h)  
3.2.1.3. Local:      Coordenação do Curso Especialização em Tocoginecologia  
 
 
3.2.2. Prova Escrita – 22 de Abril de 2013 
3.2.2.1. De conhecimentos relativos às especialidades, será sorteado 01 tema de cada 
especialidade para dissertação do candidato: 
Obstetrícia (01 Questão discursiva )   
Ginecologia (01 Questão discursiva) 
3.2.2.2. Horário: das 08:00h 
3.2.2.3. Local. Sala de reunião do Deptº Materno Infantil – 3º andar da frente/HUAP. 
 
 
3.2.2.4. De Língua Estrangeira(Inglês) - 22 de Abril de 2013 
3.2.2.5. Tradução de um texto técnico para a língua portuguesa  
3.2.2.6. Horário: 10:30h  
3.2.2.7. Local: Sala de reunião do Deptº Materno Infantil – 3º andar da frente/HUAP. 



 
 
 
 
 
 
3.2.3. Entrevista:  A nota mínima de aprovação em cada etapa do processo será 7,0 (sete), sendo 
observado o critério eliminatório e classificatório. O resultado final será a média ponderada das 
etapas mencionadas, a critério da Banca Examinadora 
 
3.2.3.1. Data: 24 de Abril de 2013 
3.2.3.2. Horário: 08:30h  
3.2.3.3. Local: Sala de reunião do Deptº Materno Infantil – 3º andar da frente/HUAP. 
 
. 
3.2.4. Análise do Currículum Vitae  
3.2.4.1. Data: 24 de  Abril de 2013 
 
3.2.5. Divulgação do Resultado 
3.2.5.1: Data:  25 de Abril de 2013  
3.2.5.2. Horário: 09:00 às 16:00h  
3.2.5.3. Local: Coordenação do Curso de Especialização em Tocoginecologia  
 
 
3.3. Matrícula.  
3.3.1. Serão chamados para matrícula os candidatos aprovados e classificados em ordem 
decrescente até o preenchimento das vagas.   
 
 
4. Das  Disposições Gerais: 
 

4.1 - Não será permitido o ingresso do candidato ao local da prova, sem o documento de 
identidade e o documento de inscrição. 

4.2 - Não será permitida a entrada de candidatos no local de realização da prova após o seu 
início. 

4.3 - As provas deverão ser feitas com caneta esferográfica azul ou preta. 
4.4 - A aprovação/classificação final dos candidatos será fornecida pela banca de avaliação do 

curso através de sua coordenação, não dando direito ao candidato a qualquer tipo de 
recurso. 

4.5 - Em hipótese alguma haverá segunda chamada, vista ou revisão de provas. 
4.6 - Os resultados só serão válidos para as provas de seleção a que se refere o presente Edital. 
4.7 - As provas de seleção terão a coordenação e a responsabilidade da Coordenação do Curso. 
4.8 - Os candidatos que tiverem sua inscrição INDEFERIDA na análise dos documentos 

exigidos e os candidatos NÃO CLASSIFICADOS terão um prazo de 30 dias, a contar 
da data da divulgação do resultado final, para a retirada dos documentos apresentados 
por ocasião da inscrição, findo o qual, esta documentação será incinerada. 

4.9 - Caso não haja candidato suficiente na categoria nacional ou na estrangeira a coordenação 
se permite o remanejamento de vagas a seu critério.  
(*)Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação/CCM 
e pela Coordenação de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em   Tocoginecologia. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.0 – Conteúdo Programático  
 

OBSTETRÍCIA        GINECOLOGIA 
 

- Hormoniologia da gravidez  
- Modificações do organismo na gravidez  
- Placenta, cordão umbilical, Sistema amniótico  
- Feto – Estática fetal  
- Trajeto bacia obstétrica  
- Assistência pré-natal  
- Contração uterina  
- Parto – fase clínica e mecanismo  
- Puerpério normal  
- Patologia do secundamento e do puerpério  
- Abortamento  
- Prenhez ectópica  
- Neoplasias trofoblásticas gestacionais  
- Hemorragias da 2ª metade da gestação – DPP e IBP  
- Patologia do sistema amniótico  
- Parto prematuro  
- Doença hemolítica perinatal  
- Gravidez prolongada  
- Sofrimento fetal agudo  
- Doença hipertensiva específica da gestacão – pré-

eclâmpsia  
- Discinesias uterinas  
- Diabetes e gravidez  
- Sífilis e gravidez  
- Toxoplasmose e gravidez  
- Desproporção céfalo-pélvica  
- Apresentações anômalas  
- Gestação de alto-risco – crescimento intra-uterino 

retardado 
- Tocurgia  
 

- Fisiologia menstrual 
- Doenças sexualmente transmissíveis 
- Lesões precursoras do câncer de endométrio 
- Câncer do endométrio 
- Neoplasia  intra-epitelial cervical 
- Carcionoma invasor do colo uterino 
- Anovulação 
- Puberdade 
- Carcionoma do ovário 
- Doença inflamatória pélvica 
- Mioma uterino 
- Endometriose 
- Prolapso genital 
- Esterilidade conjugal 
- Neoplasia intra-epitelial da vulva 
- Carcionoma invasor da vulva 
- Patologia benigna da mama 
- Patologia maligna da mama 
- Climatério 
- Amenorréia 
- Contracepção  
- Dismenorréia  
- Tensão Pré-menstrual  
- Vulvovaginites  

 
Niterói, 4 de Fevereiro de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


