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PROCESSO SELETI

O Diretor Acadêmico da Faculdade Evangélica do Paraná 

acordo com o Regimento da Faculdade,

novembro de 2015 as inscrições para o processo de seleção de médicos do Curso de 

Especialização em Dermatologia do Hospital Universitário Evangélico de C

de Dermatologia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba é um serviço credenciado pela 

Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e oferece anualmente 

de Clínica Médica, reconhecida pela S

término da especialização de 2 (dois)

As referidas vagas não são remuneradas e a mensalidade será de R$ 

reais). 

 

DAS INSCRIÇÕES 

A inscrição do candidato automaticamente 

normas e condições estabelecidas neste Edital, não podendo, portanto, alegar desconhecimento ou 

discordância. 

O candidato que prestar informação falsa ou inexata, que não satisfaça a todas as condições 

estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, serão anulados todos 

os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e o fato seja constatado posteriormente

Período: 04 de novembro a 04 de dezembro de 2015

A inscrição será realizada por meio do site 

2015 às 23h59min do dia 04 de dezembro de 2015.

Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições pagas após essa data.

E-mail: dirpg@fepar.edu.br 

Taxa de inscrição: R$ 350,00

inscrição em caso de desistência

Obs.: Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições pagas a
 

Os candidatos com necessidades especiais deverão informar sua necessidade na ficha de inscrição. 

Ao se inscrever, o candidato receberá o recibo de Inscrição, documento de apresentação obrigatória 
para o acesso do candidato ao local da prov
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EDITAL N.º 145/2015 
 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
DERMATOLOGIA – 2016 

 
da Faculdade Evangélica do Paraná – FEPAR, no uso de suas atribuições

acordo com o Regimento da Faculdade, torna público e informa que ficam abertas a partir de 

as inscrições para o processo de seleção de médicos do Curso de 

Especialização em Dermatologia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba 

de Dermatologia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba é um serviço credenciado pela 

Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e oferece anualmente 03 (três) 

de Clínica Médica, reconhecida pela SBD,  para realização da prova de Título

(dois) anos.  

As referidas vagas não são remuneradas e a mensalidade será de R$ 

inscrição do candidato automaticamente subentende que o mesmo tenha conhecimento das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, não podendo, portanto, alegar desconhecimento ou 

O candidato que prestar informação falsa ou inexata, que não satisfaça a todas as condições 

cidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, serão anulados todos 

os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e o fato seja constatado posteriormente

de novembro a 04 de dezembro de 2015 

A inscrição será realizada por meio do site www.fepar.edu.br, das 10h do dia 

04 de dezembro de 2015. 

Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições pagas após essa data. 

0,00 (trezentos e cinqüenta reais). Não haverá devolução da taxa de 

inscrição em caso de desistência. 

Obs.: Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições pagas após essa data.

necessidades especiais deverão informar sua necessidade na ficha de inscrição. 

Ao se inscrever, o candidato receberá o recibo de Inscrição, documento de apresentação obrigatória 
para o acesso do candidato ao local da prova. A não apresentação deste recibo impedirá o acesso 

           

O PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

, no uso de suas atribuições e de 

torna público e informa que ficam abertas a partir de 04 de 

as inscrições para o processo de seleção de médicos do Curso de 

uritiba – HUEC. O Serviço 

de Dermatologia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba é um serviço credenciado pela 

três) vagas com pré-requisito 

Título de Especialista ao 

As referidas vagas não são remuneradas e a mensalidade será de R$ 600,00 (seiscentos 

subentende que o mesmo tenha conhecimento das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, não podendo, portanto, alegar desconhecimento ou 

O candidato que prestar informação falsa ou inexata, que não satisfaça a todas as condições 

cidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, serão anulados todos 

os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e o fato seja constatado posteriormente. 

h do dia 04 de novembro de 

ão haverá devolução da taxa de 

pós essa data. 

necessidades especiais deverão informar sua necessidade na ficha de inscrição.  

Ao se inscrever, o candidato receberá o recibo de Inscrição, documento de apresentação obrigatória 
a. A não apresentação deste recibo impedirá o acesso 
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do candidato ao local de prova e, automaticamente, determinará a sua eliminação do processo 
seletivo. 
Será admitida a inscrição do candidato por terceiros, mediante procuração por instrumento particular 
com firma reconhecida em cartório, com poderes específicos para proceder à sua inscrição no 
processo seletivo. O procurador deverá apresentar, além do referido instrumento legal original, seu 
documento de identidade original, bem como os documentos do cand
neste Edital. A procuração e as cópias dos documentos do candidato serão retidas.
O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por 
seu procurador.  
 
PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina e ter concluído até o inicio do programa de 
especialização o pré-requisito de 
 
 
DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
a) Fotocópia da carteira do CRM
b) Endereço do Currículo lattes
pela CNRM/SESu/MEC ou Certificado de conclusão da especialização na área de clinica médica, ou 
declaração de que concluirá o programa de clinica
d) 1 foto 3x4. 
Os documentos poderão ser entregues pessoalmente, no endereço abaixo, ou ainda podem ser 
postados via sedex ou através de correspondência AR (Aviso de Recebimento), com data de entrega 
e postagem até: 
Data: 04 de dezembro de 2015.
Horário: segunda a sexta-feira, das 07h30min às 17h00min.
Endereço: Rua Padre Anchieta, 2770 
Local: Protocolo da Faculdade Evangélica do Paraná
Fone: (41) 3240-5509 (41) 3240-
 
 

O CONCURSO TERÁ DUAS ET

 
1ª ETAPA - PROVA TEÓRICA (eliminatória)
Data: 16 de dezembro de 2015 
Horário: Das 13h30min às 15h3
Endereço: Rua Padre Anchieta, 2770 
Local: Sala 8 na Faculdade Evangélica do Paraná
Telefone: (41) 3240-5509 (41) 3240
Conteúdo das 50 questões: conhecimentos de Clinica Médica (30 questões)
questões). 
Estarão classificados para a segunda etapa até a décima maior pontuação na prova teórica. 
Ocorrendo empate na última colocação, todos os candidatos nessa condição passarão à segunda 
etapa.  
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do candidato ao local de prova e, automaticamente, determinará a sua eliminação do processo 

Será admitida a inscrição do candidato por terceiros, mediante procuração por instrumento particular 
com firma reconhecida em cartório, com poderes específicos para proceder à sua inscrição no 
processo seletivo. O procurador deverá apresentar, além do referido instrumento legal original, seu 
documento de identidade original, bem como os documentos do candidato, conforme especificado 
neste Edital. A procuração e as cópias dos documentos do candidato serão retidas.
O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por 

INSCRIÇÃO 
Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina e ter concluído até o inicio do programa de 

equisito de 02 (dois) anos de especialização/residência em Clinica Médica.

OS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
da carteira do CRM 

Currículo lattes com certificado de Residência Médica em programa reconhecido 
pela CNRM/SESu/MEC ou Certificado de conclusão da especialização na área de clinica médica, ou 
declaração de que concluirá o programa de clinica médica até 29 de fevereiro de 2016

Os documentos poderão ser entregues pessoalmente, no endereço abaixo, ou ainda podem ser 
postados via sedex ou através de correspondência AR (Aviso de Recebimento), com data de entrega 

04 de dezembro de 2015. 
feira, das 07h30min às 17h00min.  

Rua Padre Anchieta, 2770 - Bigorrilho - CEP 80730-000 - Curitiba / Paraná.
Protocolo da Faculdade Evangélica do Paraná 

-5540  

TAPAS 

(eliminatória):  
 
30min  

Rua Padre Anchieta, 2770 – Bairro: Bigorrilho - CEP 80730-000–
Faculdade Evangélica do Paraná  

5509 (41) 3240-5540 
Conteúdo das 50 questões: conhecimentos de Clinica Médica (30 questões)

Estarão classificados para a segunda etapa até a décima maior pontuação na prova teórica. 
Ocorrendo empate na última colocação, todos os candidatos nessa condição passarão à segunda 

           

do candidato ao local de prova e, automaticamente, determinará a sua eliminação do processo 

Será admitida a inscrição do candidato por terceiros, mediante procuração por instrumento particular 
com firma reconhecida em cartório, com poderes específicos para proceder à sua inscrição no 
processo seletivo. O procurador deverá apresentar, além do referido instrumento legal original, seu 

idato, conforme especificado 
neste Edital. A procuração e as cópias dos documentos do candidato serão retidas. 
O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por 

Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina e ter concluído até o inicio do programa de 
esidência em Clinica Médica. 

certificado de Residência Médica em programa reconhecido 
pela CNRM/SESu/MEC ou Certificado de conclusão da especialização na área de clinica médica, ou 

29 de fevereiro de 2016.  

Os documentos poderão ser entregues pessoalmente, no endereço abaixo, ou ainda podem ser 
postados via sedex ou através de correspondência AR (Aviso de Recebimento), com data de entrega 

Curitiba / Paraná. 

– Curitiba - Paraná 

Conteúdo das 50 questões: conhecimentos de Clinica Médica (30 questões) e Dermatologia (20 

Estarão classificados para a segunda etapa até a décima maior pontuação na prova teórica. 
Ocorrendo empate na última colocação, todos os candidatos nessa condição passarão à segunda 
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Os demais, décima primeira colocação em diante, estão eliminados,

haja desistência dos candidatos acima colocados. 

Caso tal eventualidade ocorra, serão chamados 5 candidatos por vaga ainda não preenchida e os 

mesmos passarão pelas demais etapas descritas neste edital.

 

2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA (englobando 3 etapas

Conforme a lista classificatória do 

prova teórica em edital e no site da Fepar

www.dermatologiahuec.com 

Data: 16 de dezembro de 2015 

Horário: 16h  

Endereço: Rua Padre Anchieta, 2770 Bairro: Bigorrilho

Local: Sala 8 na Faculdade Evangélica do Paraná

Telefone: (41) 3240-5509 (41) 3240

 

a) Prova teórico-prática em multimídia:

Conteúdo a ser cobrado: descrição da lesão dermatológica, diagnóstico 

diferenciais, exames e conduta terapêutica.

b) Entrevista; 

c) Análise curricular, o candidato deverá entregar a ficha de avaliação curricular (Anexo 1 ) 

preenchida juntos com os documentos comprobatórios da pontuação requerida na data e horário 

agendada da realização da segunda etapa

(em Edital e no site da Fepar:  www.faculdadeevangelica.edu.br  e  ww

 

DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS

No dia da prova, o candidato deverá

15 (quinze minutos) de antecedência ao 

apresentar documento original de identificação com foto e assinatura legível (cédula de identidade, 

carteira nacional de habilitação, carteira do CRM); e deverá trazer o

concurso. Não esquecer caneta

Não será permitida a realização

A falta do candidato em qualquer

faltas justificadas e não haverá, sob pretexto algum, a realização de outra prova ou segunda 

chamada. 

Não será prorrogado o intervalo previsto para aplicação da prova.
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Os demais, décima primeira colocação em diante, estão eliminados, mas podem ser chamados caso 

haja desistência dos candidatos acima colocados.  

Caso tal eventualidade ocorra, serão chamados 5 candidatos por vaga ainda não preenchida e os 

mesmos passarão pelas demais etapas descritas neste edital. 

englobando 3 etapas); 

Conforme a lista classificatória do resultado da 1ª etapa que será publicada logo após o término da 

eórica em edital e no site da Fepar:  site www.faculdadeevangelica.edu.br  e  

 

Rua Padre Anchieta, 2770 Bairro: Bigorrilho -  CEP80730-000 Curitiba 

Sala 8 na Faculdade Evangélica do Paraná 

5509 (41) 3240-5540 

prática em multimídia: Tema Dermatologia. 

cobrado: descrição da lesão dermatológica, diagnóstico 

enciais, exames e conduta terapêutica. 

candidato deverá entregar a ficha de avaliação curricular (Anexo 1 ) 

preenchida juntos com os documentos comprobatórios da pontuação requerida na data e horário 

agendada da realização da segunda etapa  que será publicada logo após o término da ProvaTeóric

www.faculdadeevangelica.edu.br  e  www.dermatologiahuec.com

AS 

deverá comparecer ao local da prova com o prazo

15 (quinze minutos) de antecedência ao horário estabelecido para o início. O candidato deverá 

apresentar documento original de identificação com foto e assinatura legível (cédula de identidade, 

carteira nacional de habilitação, carteira do CRM); e deverá trazer o comprovante

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

realização das provas pelos candidatos fora do dia, horário

qualquer uma das provas acarretará a sua eliminação,

faltas justificadas e não haverá, sob pretexto algum, a realização de outra prova ou segunda 

Não será prorrogado o intervalo previsto para aplicação da prova. 

           

mas podem ser chamados caso 

Caso tal eventualidade ocorra, serão chamados 5 candidatos por vaga ainda não preenchida e os 

esultado da 1ª etapa que será publicada logo após o término da 

site www.faculdadeevangelica.edu.br  e  

000 Curitiba - Paraná 

cobrado: descrição da lesão dermatológica, diagnóstico principal e diagnósticos 

candidato deverá entregar a ficha de avaliação curricular (Anexo 1 ) 

preenchida juntos com os documentos comprobatórios da pontuação requerida na data e horário 

que será publicada logo após o término da ProvaTeórica. 

.dermatologiahuec.com 

prazo de 

horário estabelecido para o início. O candidato deverá 

apresentar documento original de identificação com foto e assinatura legível (cédula de identidade, 

comprovante de inscrição no 

horário e local afixados. 

eliminação, não sendo aceitas 

faltas justificadas e não haverá, sob pretexto algum, a realização de outra prova ou segunda 
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Não será permitido nenhum tipo de consulta ou acesso a livros, periódicos, compê

ou de qualquer material que contenham informações sobre medicina assim como meios que o 

permitam. 

Não será permitido portar ou utilizar meios eletrônicos que possibilitem comunicação à distância e 

interpessoal. 

O não cumprimento das normas autoriza os fiscais da prova a eliminar o candidato. 

 

PONTUAÇÃO DAS PROVAS 

A) Prova teórico-prática (PTP) em

B) Entrevista (E); A entrevista valerá 100 (cem) pontos e terá peso 2 (dois)

C) Análise e defesa curricular (AC) ; A análise curricular valerá 100 (cem) pontos e terá peso 1 (um).

O candidato deverá entregar a ficha de avaliação curricular
documentos comprobatórios da pontuação
segunda etapa. 

Nota Final = (PT x5) + (PTP x2) + (E x 2 ) + (AC x 1 )/10 

ANÁLISE CURRICULAR: PONTUAÇÃO: 
seguirá o sistema de pontuação 

Em caso de empate na soma de pontos, terá prioridade a nota da prova teórica, seguido da nota da 

prova prática e, por último, o candidato de maior idade.

Não serão aceitos recursos. 

ATIVIDADE 

Curso(s) de Especialização com duração mínima de 
horas em especialidade reconhecida pela AMB
Residência Médica 

Mestrado em especialidade reconhecida pela AMB
Doutorado em especialidade reconhecida pela AMB
Iniciação científica: 
por 6 meses (período mínimo) 
Com bolsa 
Sem Bolsa 

Estágios Voluntários e cursos extracurriculares (exceto 
dermatologia) 
Estágio voluntário na área de dermatologia

Participação Congressos/Jornadas
Simpósios. 
Apresentação Trabalhos Científicos orais
durante eventos científicos 

Monitoria Oficial mínimo 6 mese
Trabalhos científicos: Publicados
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Não será permitido nenhum tipo de consulta ou acesso a livros, periódicos, compê

ou de qualquer material que contenham informações sobre medicina assim como meios que o 

Não será permitido portar ou utilizar meios eletrônicos que possibilitem comunicação à distância e 

as autoriza os fiscais da prova a eliminar o candidato. 

prática (PTP) em multimídia; A prova valerá 100 (cem) pontos e terá peso 2 (dois)

valerá 100 (cem) pontos e terá peso 2 (dois) 

curricular (AC) ; A análise curricular valerá 100 (cem) pontos e terá peso 1 (um).

entregar a ficha de avaliação curricular (Anexo 1) preenchida
comprobatórios da pontuação requerida na data e horário agendada da realização da 

Nota Final = (PT x5) + (PTP x2) + (E x 2 ) + (AC x 1 )/10  

ANÁLISE CURRICULAR: PONTUAÇÃO: A análise do currículo terá valor máximo de 100 pontos e 
 estabelecido. 

ate na soma de pontos, terá prioridade a nota da prova teórica, seguido da nota da 

e, por último, o candidato de maior idade. 

VALOR 
UNITÁRIO

Curso(s) de Especialização com duração mínima de 360 
horas em especialidade reconhecida pela AMB 

3 
 
4 

Mestrado em especialidade reconhecida pela AMB 
Doutorado em especialidade reconhecida pela AMB 

4 
5 

 
 
3 
2 

Estágios Voluntários e cursos extracurriculares (exceto 

área de dermatologia 

1 
 
2 

Congressos/Jornadas 

Científicos orais ou em pôster 

1 
 
2 

mínimo 6 meses 2 

Publicados em Revista indexada  

           

Não será permitido nenhum tipo de consulta ou acesso a livros, periódicos, compêndios ou revistas, 

ou de qualquer material que contenham informações sobre medicina assim como meios que o 

Não será permitido portar ou utilizar meios eletrônicos que possibilitem comunicação à distância e 

as autoriza os fiscais da prova a eliminar o candidato.  

valerá 100 (cem) pontos e terá peso 2 (dois) 

curricular (AC) ; A análise curricular valerá 100 (cem) pontos e terá peso 1 (um). 

preenchida juntos com os 
agendada da realização da 

terá valor máximo de 100 pontos e 

ate na soma de pontos, terá prioridade a nota da prova teórica, seguido da nota da 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 

3 
 
4 
4 
5 
 
6 
4 

10 
 
4 

15 
 
10 

4 
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DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

O resultado final do exame deverá ser divulgado a partir de 

Fepar: www.faculdadeevangelica.edu.br  e  ww

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

Sampaio& Rivitti. Dermatologia. 3º Ed. Artes Médicas. São Paulo

Bologna J, Jorizzo J, Rapini RP. 

Rook's Textbook of Dermatology, 4 

Harrison, Medicina Interna de Harrison,18ª.

 

 
 

Curitiba, 04 de novembro de 2015.

 

 

Dr. Constantino Miguel Neto  
Diretor Acadêmico 
 
 

 

 

 

 

(Index medicus) Exceção área dermatologia
Trabalho científico: Publicados
medicus) área dermatologia 

Língua estrangeira 

Outras atividades: 
Participação voluntária em Campanha
SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia)
Premiação na área médica 

Liga Acadêmica por atividade de
Meses (exceto dermatologia) 
Liga Acadêmica por atividade
meses 
Área dermatologia 
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ADO 

O resultado final do exame deverá ser divulgado a partir de 18 de dezembro de 2015,

www.faculdadeevangelica.edu.br  e  www.dermatologiahuec.com 

Sampaio& Rivitti. Dermatologia. 3º Ed. Artes Médicas. São Paulo 

ologna J, Jorizzo J, Rapini RP. Dermatology, 3nd ed. London: Mosby, 2012

Rook's Textbook of Dermatology, 4 Volume Set Hardcover, 2010 

icina Interna de Harrison,18ª.edição, 2013, Mcgraw Hill e Artmed

de novembro de 2015. 

dermatologia 
fico: Publicados Revista Indexada ( Index 

2 
 
3 

2 

Campanha Câncer de Pele da 
Dermatologia) 

 
 
1 
2 

de Cunho científico Mínimo 6 

atividade cunho científico Mínimo 6 

 
2 
 
3 

           

de dezembro de 2015, no site da 

3nd ed. London: Mosby, 2012 

Artmed 

10 
 
6 

4 

 
 
2 
2 
 
4 
 
3 
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ANEXO 1 
 
Ficha de Avaliação Curricular 
 
Nome:_____________________________________
 
CPF:_______________________________________
 
Preencha os pontos pleiteados no quadro anexo.
documentos comprobatórios em ordem 
 

Pontuação Máxima 

Pontuação Solicitada 

Pontuação Final 
 

Curitiba,_____ de ____________de 2015. 
 
 
 
Assinatura: _______________________________________
Nome: 

ATIVIDADE 

Curso(s) de Especialização com duração mínima de 
360 horas em especialidade reconhecida pela AMB
 

Residência Médica 

Mestrado em especialidade 

reconhecida pela AMB 
Doutorado em especialidade reconhecida pela

Iniciação científica: por6 meses (período mínimo) 
Com bolsa 
Sem bolsa 

Estágios e cursos extracurriculares por 6 meses 
(Exceto Dermatologia) 
Estágios voluntários área Dermatologia 

Participação congressos, jornadas e simpósios

Apresentação oral ou em pôster durante eventos 
científicos 

Monitoria Oficial mínimo 6 meses 

Trabalhos científicos publicados: 
Revista indexada (Index medicus)-Exceto 
dermatologia 
 

Área Dermatologia 

Formação diversa: 
Língua estrangeira 

Outras atividades: 
Participação Voluntária Campanha Câncer de Pele ( 
Sociedade Brasileira  
Dermatologia 
Premiação área médica 

Liga acadêmica por atividade de cunho científico 
por 6 meses( Exceto Dermatologia) 
Liga Dermatologia 

 

pela Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba 
CNPJ: 76.575.604/0003-90 
Fone/Fax: (41) 3240-5500 

ail: fepar@fepar.edu.br 

Nome:_____________________________________ 

_______________________________________ 

Preencha os pontos pleiteados no quadro anexo. Na data da Prova Prática levar esta ficha preenchida e os 
documentos comprobatórios em ordem seqüencial. 

 100 

  

  

_______________________________________ 

VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO

Curso(s) de Especialização com duração mínima de 
360 horas em especialidade reconhecida pela AMB 

3 

 

4 

 

3

4

econhecida pela AMB 

4 

 

5 

4

5

por6 meses (período mínimo)   

3 

2 

 

6

4

Estágios e cursos extracurriculares por 6 meses 1 

 

2 

10

4

jornadas e simpósios 1 15

Apresentação oral ou em pôster durante eventos 
2 10

2 

 

4

 

2 

 

3 

1

6

2 4

Participação Voluntária Campanha Câncer de Pele ( 
 

1 

 

2 

2

2

Liga acadêmica por atividade de cunho científico 2 

 

3 

4

3

           

Na data da Prova Prática levar esta ficha preenchida e os 

 

________ 

________ 

VALOR MÁXIMO 
PONTOS 

PLEITEADOS 

3 

 

4 

 
(____) 
 
(____) 

4 

 

5 

(____) 
 
(____) 

6 

4 

(____) 
 
(____) 

10 

 

4 

(____) 
 
(____) 

15 (____) 

10 
(____) 

4 (____) 
 

 

10 

 

6 

 

 
(____) 
 
(____) 

 

4 
 
(____) 

 

2 

 

2 

 
(____) 
 
(____) 

4 

 

3 

(____) 
 
(____) 


