EDITAL DE PROVA DE SELEÇÃO PARA
APERFEIÇOAMENTO EM GINECOLOGIA – Ano 2021
Secretária de Estado da Saúde
Coordenadoria de Serviços de Saúde
Centro de Referência da Saúde da Mulher - CNPJ 46.374.500/0122-81
Centro de Estudo e Pesquisa do Hospital Pérola Byington

1 – ESPECIALIDADE

2 anos

Carga
Horária
Semanal
60 h

Integral

03

1 ano

40 h

Integral

ONCOLOGIA CIRÚRGICA GENITAL

06

1 ano

60 h

Integral

REPRODUÇÃO HUMANA

04

1 ano

32 h

Integral

UROGINECOLOGIA

03

1 ano

32 h

Integral

GENITOSCOPIA - PATOLOGIA DO
TRATO GENITAL INFERIOR

02

1 ano

12 h

Parcial

SEXOLOGIA

02

1 ano

08 h

Parcial

Vagas

Duração
Curso

MASTOLOGIA

06

ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA

Especialidades

Período

2 – INSCRIÇÃO
2.1 – As inscrições devem ser feitas, no período de 01/12/2020 a 31/01/2021.
2.2

-

Preencher

formulário

exclusivamente

pela

internet

no

site

www.hospitalperola.com.br
Para efetivação da inscrição, encaminhar pessoalmente ou via Sedex a documentação
exigida juntamente com cópia do comprovante de depósito bancário ao Centro de
Referência da Saúde da Mulher – Hospital Pérola Byington no setor da Gerência de
Ensino situado na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 683 - 2º andar, Bela Vista, São Paulo –
S.P. - CEP: 01317-000.

Centro de Referência da Saúde da Mulher – Hospital Pérola Byington
Gerência de Ensino
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 683 – 2º andar – Bela Vista SP Brasil – CEP 01317-000 – Fone: (11) 3248-8081
www.hospitalperola.com.br – e-mail: crsm-ge@saude.sp.gov.br

Para mais informações entrar em contato por email: crsm-ge@saude.sp.gov.br ou pelos
telefones: 3248-8081 / 3248-8082 das 9:00 as 16:00 h de 2ª a 6ª feiras (exceto
feriados).
2.3 - Taxa de Inscrição:
MÉDICOS GINECOLOGISTAS: R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais)

A taxa deve ser recolhida ao:
Centro de Estudo e Pesquisa do Hospital Pérola Byington
CNPJ 10.405.640/0001-35
Banco Santander, Agência – 0115 - Conta Corrente nº 13.003.227-9.
2.4 – Não haverá devolução da taxa de inscrição por motivo de desistência ou qualquer
outro razão.
2.5 - Não haverá remuneração ou concessão de Bolsas
2.6 - Não haverá taxa de matrícula.
3 - DOCUMENTAÇÃO:
3.1 – INSCRIÇÃO
Cópias: CRM, RG, Cartão Nacional do SUS, Diploma Médico, Certificado de Residência
em Unidade Credenciada ou Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (TEGO);
02 fotos 3x4; Currículo Resumido.

3.2 – MATRÍCULA
Será exigido na matrícula: cópia da Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais.

Centro de Referência da Saúde da Mulher – Hospital Pérola Byington
Gerência de Ensino
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 683 – 2º andar – Bela Vista SP Brasil – CEP 01317-000 – Fone: (11) 3248-8081
www.hospitalperola.com.br – e-mail: crsm-ge@saude.sp.gov.br

3.3 – PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
Para as áreas:
ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA, ONCOLOGIA CIRÚRGICA GENITAL, REPRODUÇÃO
HUMANA, UROGINECOLOGIA, GENITOSCOPIA - PATOLOGIA DO TRATO GENITAL
INFERIOR e SEXOLOGIA ter completado programa de Residência Médica reconhecida
em Ginecologia e Obstetrícia ou título de especialista em Ginecologia e Obstetrícia
(TEGO) fornecido pela FEBRASGO.
MASTOLOGIA ter completado programa de Residência Médica reconhecida em
Ginecologia e Obstetrícia ou título de especialista em Ginecologia e Obstetrícia (TEGO)
fornecido

pela

FEBRASGO

ou

ter

completado

programa

de

Residência

Médica

reconhecida em Cirurgia Geral.
4 – PROCESSO SELETIVO
4.1 – O processo seletivo constará de prova de conhecimento, análise e arguição
curricular e entrevista, sendo os candidatos avaliados com base na sua PROVA (Peso
8) + ENTREVISTA (Peso 1) + CURRICULUM (Peso 1), sendo necessário totalizar
média 5 para aprovação.
4.2 – PROVAS:
Para Médico Ginecologista: A prova será composta por 40 questões de múltipla
escolha, sendo 20 questões de Ginecologia Geral e mais 20 questões nas especialidades
específicas para cada área.
4.3 – Data da Prova: 20 de Fevereiro de 2021 – Sábado
Horário das 08:00 as 13:00 h.
4.4 - Local das Provas:
Centro de Referência da Saúde da Mulher – Hospital Pérola Byington
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 683 - 2º andar (Anfiteatro)
Bela Vista, São Paulo – S.P, Brasil.

Centro de Referência da Saúde da Mulher – Hospital Pérola Byington
Gerência de Ensino
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 683 – 2º andar – Bela Vista SP Brasil – CEP 01317-000 – Fone: (11) 3248-8081
www.hospitalperola.com.br – e-mail: crsm-ge@saude.sp.gov.br

4.5 - ENTREVISTA + ANÁLISE DE CURRÍCULO: Logo após finalização da prova
teórica.
4.6 - CARGA HORÁRIA: A ser detalhada no momento da entrevista.
4.7 – Divulgação do resultado Final: 24/02/2021
5 – MATRÍCULA DOS APROVADOS:
Os candidatos aprovados efetuarão sua matrícula no dia: 25/02/2021 através do email
crsm-ge@saude.sp.gov.br
6 – DATA DE INÍCIO DOS ESTÁGIOS: 01 DE MARÇO DE 2021
7 - CONDIÇÕES PARA RECEBER O CERTIFICADO:
Aos aprovados no final do Aperfeiçoamento será expedido certificado de conclusão do
curso, com comprovação de 75% de Presença e Desempenho Satisfatório.
8 - CRONOGRAMA


01/12/2020 a 31/01/2021

Inscrições



20/02/2021

-

Prova e Entrevistas



24/02/2021

-

Divulgação do Resultado da Prova



25/02/2021

-

Matrícula



01/03/2021

-

Início das Atividades
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9 – ESPECIFICAÇÕES EXTRAS:
REPRODUÇÃO HUMANA
O especializando terá a seguinte carga horária: 32 horas semanais, com direito a um dia
livre na semana. Haverá, além disso, um plantão mensal aos fins de semana, para
realização de eventuais procedimentos agendados (aspiração folicular, transferência de
embriões, monitorização ecográfica).
Atividades práticas
O programa de especialização prevê as seguintes atividades práticas:
Monitorização ecográfica e hormonal do desenvolvimento folicular;
Monitorização ecográfica e hormonal do preparo endometrial;
Aspiração folicular;
Transferência de embriões a fresco e congelados;
Realização de ultrassonografia para transferência embrionária;
Acompanhamento dos aconselhamentos e procedimentos de preservação da fertilidade
em pacientes oncológicas;
Participação nas histeroscopias diagnósticas indicadas pelo setor e realizadas pela equipe
de endoscopia pélvica;
Participação nos procedimentos cirúrgicos de andrologia, como coleta cirúrgica de
espermatozoides, biópsias testiculares e correção de varicocele.
Acompanhamento da rotina do laboratório de manipulação de gametas e
criopreservação.
Acompanhamento das atividades ambulatoriais do setor.
Atividades teóricas e de pesquisa
Os especializandos terão aulas dos temas básicos da reprodução assistida, nas reuniões
de quarta-feira. Ainda nessas reuniões, serão discutidos casos clínicos e apresentados e
discutidos artigos relevantes publicados nas principais revistas da especialidade.
Às terças e sextas feiras, das 11:30 às 13:00, serão discutidos artigos e (ou) eventuais
pesquisas clínicas em andamento no setor.

ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA

O programa é composto pelas seguintes atividades, cuja participação é realizada em ciclos de 40 dias
e se repetem por 3 vezes: ambulatório, centro cirúrgico de histeroscopia, centro cirúrgico de
laparoscopia.
Além disso, semanalmente temos reunião científica e treinamento em pelvic trainers.
UROGINECOLOGIA
Objetivo - Capacitar médicos para assistência na área de uroginecologia.
Público alvo - Médico ginecologista com residência médica em Ginecologia/Obstetrícia
ou ter TEGO (título de especialista em ginecologia e obstetrícia).
Avaliação da aprendizagem
- Qualitativa: Escala Global de Avaliação (Escala GPS) que avalia prontidão, cordialidade
e aspecto técnico.
- Quantitativo: Prova teórica ao final de cada módulo do curso.

Centro de Referência da Saúde da Mulher – Hospital Pérola Byington
Gerência de Ensino
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Programa
O
curso
de
especialização
em
Uroginecologia do Hospital Pérola Byington tem o objetivo capacitar ginecologistas para
assistência na área da Uroginecologia.
O curso abrangerá atividades assistenciais, de ensino e pesquisa nas áreas ambulatorial,
hospitalar e métodos diagnósticos.
O curso será realizado no ambulatório, hospitais e centro diagnóstico vinculados a
Instituição e o médico será capacitado para atuar nas diferentes áreas da
uroginecologia:
● ambulatórios de uroginecologia
● fisioterapia do assoalho pélvico
● pessários vaginais
● cirurgias uroginecológicas
● cirurgias minimamente invasivas para incontinência urinária
● botox intravesical
● urodinâmica
● cistoscopia
Horários
- Atividades serão das 07:00 às 19:00
- Carga horária: - Semanal: 40 horas (atividades teóricas e práticas) - 4x/sem
Atividades contempladas pelo setor:
Atendimento assistencial às pacientes, treinamento em urodinâmica, fisioterapia do
assoalho pélvico e em pessários vaginais, além de participação em cirurgias básicas em
uroginecologia (colpoperineoplastia, colpoplastia anterior,cirurgia de halban,ninfoplastia,
sling retropúbico, cistoscopia).
Participação em cirurgias de complexidade média em uroginecologia (sling
transobturador, histeropexias, correção de prolapsos de cúpula e histerectomias
vaginais, mini-sling, botox, uretrolise, fístulas vaginais, extrusões de tela ).
Ao final do estágio, esperamos que estejam capacitados a cuidar de pacientes com
sintomas uroginecológicos, aptos utilizar as diversas técnicas cirúrgicas no tratamento
de patologias específicas como Incontinência urinária e prolapsos genitais, e a realizar
cistoscopias e estudos urodinâmicos.

São Paulo, 06 de novembro de 2020.
DR. NELSON GONÇALVES

Presidente da Comissão de Residência Médica
Centro de Referência da Saúde da Mulher
(Hospital Pérola Byington)
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