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EDITAL DE APERFEIÇOAMENTO (FELLOW) 

CIRURGIA ONCOLÓGICA DO APARELHO DIGESTIVO  
 HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO – 2018 

 
 
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA DO APARELHO DIGESTIVO 
 
OBJETIVO:  

Aprimorar o conhecimento e o desenvolvimento cirúrgico de especialistas da área da cirurgia digestiva, 

cirurgia geral e/ou cirurgia oncológica no campo da cirurgia oncológica do aparelho digestivo. 

 
COORDENADORES: 

Luiz Arnaldo Szutan 

Pedro Bertevello 

Vicenzo Pugliesi 

 
CORPO DOCENTE: 

Antônio Cury 

Arnaldo Urbano 

Bruno Zilberstein 

Nelson Liboni 

Paulo Kassab 

Rafael Di Paula 

Rodrigo Perez 

 
EXCELÊNCIA DO PROGRAMA: 

 Equipe cirúrgica com destacada atuação na cirurgia oncológica digestiva; 

 Desenvolvimento da cirurgia nas diferentes áreas de atuação do aparelho digestivo; 

 Atividade intensa na área de Ensino: visitas, reuniões científicas e cursos; 

 Estímulo para produção científica; 
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 Grupo de oncologia clínica reconhecido internacionalmente; 

 Hospital referência em oncologia no Brasil; 

 Atividade multidisciplinar e multiprofissional: radioterapia, imagem, anatomia patológica, radiologia 

intervencionista, terapia intensiva, patologia clínica, nutrição, psicologia. 

 

Nº DE VAGAS: 02 

 
PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: Residência médica em cirurgia digestiva, cirurgia geral avançada e/ou 

cirurgia oncológica reconhecido pelo MEC ou aceito pela Sociedade Brasileira da Especialidade.  

 
 
ESTRUTURA DO CURSO: 
 
DURAÇÃO: 02/04/2018 a 31/03/2019 
 
CARGA HORÁRIA:  720h, sendo 

 Atividades cirúrgicas: 320h 

 Atividades ambulatoriais: 100h 

 Reuniões científicas: 100h 

 Procedimentos: 100h 

 Trabalho de Conclusão do Curso: 100h 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 Trabalho de Conclusão do Curso: 

 Definição do tema e orientador até 30/06/2018; 

 Entrega, apresentação para banca examinadora e encaminhamento para publicação até 

20/01/2019. 

 Análise de desempenho das atividades 
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DA INSCRIÇÃO:  

As inscrições devem ser feitas na Casa da Pós-Graduação do Hospital BP de São Paulo na Rua Maestro Cardim, 

830- Bela Vista. CEP 01323-001, de 2ª a 6ª feira de 8:00h às 12:00h e de 14:00h às 16:00h. Informações: (11) 

3289-0986 ou (11) 3505-5265.  

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:  08/02/2018 a 09/03/2018  

 

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais).   

Depósito no Banco Itaú – Agência 1073 – C/C 00110-7 – Favorecido: Real e Benemérita Associação Portuguesa 

de Beneficência durante o período de inscrição. Após pagamento a taxa de inscrição não será devolvida 

 

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:  

 02 cópias autenticadas do diploma de graduação, CRM, CPF, RG, comprovante de residência médica 

em cirurgia digestiva, cirurgia geral avançada e/ou cirurgia oncológica; 

 02 cópias do Curriculum vitae (incluir certificados das atividades científicas e histórico de atuação 

profissional atual e prévio); 

 01 carta de motivação pessoal (máximo 1 página) explicando por que está se candidatando a este 

programa e quais são seus anseios futuros profissionais; 

 01 cópia do histórico escolar da residência médica; 

 01 carta de recomendação; 

 Comprovante original do pagamento da taxa de inscrição. 

A documentação entregue na inscrição não é devolvida. 

 

Os diplomas de graduação em Medicina expedidos por Faculdades Estrangeiras, tanto para o cidadão 

estrangeiro quanto para o brasileiro, somente serão aceitos se revalidados por Universidade Pública, na forma 

da lei conforme Resolução do CFM 1832/2008.  
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Para médico estrangeiro é exigido o visto Permanente no Brasil e o Certificado de Proficiência da Língua 

Portuguesa de acordo com as Resoluções do CFM nº 1831/2008 e 1842/2008: 01 (uma) cópia autenticada de 

cada documento.  

 
 
PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo será realizado por análise de currículo e entrevista. 

 

ENTREVISTA E ANÁLISE DE CURRÍCULO: 12/03/2018 a 16/03/2018 

A entrevista será feita por banca examinadora composta pelos membros do corpo docente. 

 
RESULTADO: 22/03/2018 

 

MATRÍCULA: Após o processo seletivo, o candidato aprovado terá entre os dias 26/03/2018 a 28/03/2018 

para realizar sua matrícula na Rua Maestro Cardim, 830 - Paraíso, munido dos seguintes documentos: Certidão 

Ético Profissional, Certidão de Quitação de Anuidade do CRM, 02 fotos 3x4, comprovante de pagamento de 

anuidade no valor de R$ 1.210,00 (hum mil duzentos e dez reais) que deverá ser depositado no Banco Itaú – 

Agência 1073 – C/C.: 00110-7 – Favorecido: Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência. 

 

VALOR DA MENSALIDADE: isento 

 

Observação: No ato da matrícula e após leitura cuidadosa, os alunos assinarão um Termo de Compromisso, de 

plena ciência do teor do Regimento Interno do Curso de Aperfeiçoamento/Especialização da Real e 

Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência de São Paulo.  


