PROCESSO SELETIVO – R4 HCPA-HMV – 2021
Curso de aperfeiçoamento em medicina e cirurgia do tornozelo e pé
Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Hospital Moinhos de Vento

São definidos os seguintes critérios para acesso ao Curso de aperfeiçoamento em medicina
e cirurgia do tornozelo e pé HCPA-HMV.

1. Inscrição:
a. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste documento, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
b. A inscrição será efetuada, exclusivamente via e-mail, no endereço eletrônico:
tnzepe_hmvhcpa-R4@yahoo.com, entre os dias 01/12/2020 e 31/12/2020:
I. Cópia do documento de identidade;
II. Cópia da carteira do Conselho Regional de Medicina;
III. Cópia do diploma de graduação em medicina;
IV. Cópia da declaração da conclusão da Residência Médica em Ortopedia e
Traumatologia;
V. Carta de apresentação do Coordenador do Serviço onde fez Residência em
Ortopedia/Traumatologia.
VI. Formulário (anexo) preenchido;
VII. Currículo Lattes com foto;
VIII. Cópia do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT-SBOT).
§1. Item 6.g estabelece as regras de apresentação de cópia do Título de
Especialista em Ortopedia e Traumatologia.
c. Serão indeferidas as inscrições realizadas após o dia 31/12/2020.
d. Não serão aceitas inscrições:
I. Se a ficha de inscrição não estiver completa (todos os campos obrigatórios
preenchidos).
II. Documentação incompleta.
III. Se não for respeitada qualquer condição estabelecida neste documento.

2. Prova teórica:
a. A prova teórica será aplicada no dia 28/01/2021 (quinta-feira) às 8h na Sala de Aula da
Sala de Gesso (zona 10) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre localizado na Rua Ramiro
Barcelos, 2350, Porto Alegre, RS.
b. O candidato deverá apresentar-se no seu local de prova às 7h00 (horário de Brasília).
c. O local da prova será fechado às 7:45h (horário de Brasília). Não será permitida a
entrada de candidato após o fechamento da sala.
d. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento de
identidade original que bem o identifique, como: Carteira ou Cédula de Identidade expedida
pela Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo
Ministério das Relações Exteriores. Cédula de Identidade para Estrangeiros. Cédula de
Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal

valem como documento de identidade. Certificado de Reservista. Passaporte. Carteira de
Trabalho e Previdência Social. Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da
Lei no 9.503/97). O documento apresentado deverá estar em perfeitas condições, de forma
a permitir a identificação do candidato com clareza.
e. O candidato deverá comparecer ao local de provas munido de caneta esferográfica de
tinta preta ou azul.
f. O candidato deverá transcrever as respostas da prova para o caderno de respostas, com
caneta esferográfica preta ou azul, que será o único documento válido para a correção da
prova e classificação do candidato.
g. Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie,
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de qualquer tipo de equipamento
eletrônico ou de comunicação (telefones celulares, pagers, agendas eletrônicas, tablet,
relógios, etc.), bem como protetores auriculares, ou qualquer material que não seja o
estritamente necessário para a realização das provas. Não é permitido o uso de rascunhos
para anotações sobre a prova.
h. Motivará a eliminação do interessado do Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste e/ou
em outros Editais relativos ao Processo Seletivo, nos comunicados, nas Instruções ao
interessado e/ou nas instruções constantes da capa do caderno de questões, bem como o
tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.
i. Comportamentos suspeitos durante a realização da prova causarão a desqualificação do
candidato.
j. Os pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus,
gorros ou similares, qualquer tipo de relógio, óculos escuros ou equipamentos eletrônicos,
deverão ser lacrados pelo candidato, antes do início das provas, utilizando sacos plásticos e
etiquetas, fornecidos pela instituição aplicadora exclusivamente para tal fim. Os aparelhos
eletrônicos deverão ser desligados pelo candidato, antes de serem lacrados.
k. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação dos tempos previstos das provas.
l. Tempo mínimo de permanência na sala da prova escrita: metade do tempo total da prova.
m. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:
I. Apresentar-se após fechamento da sala no dia da prova.
II. Não apresentar documento de identificação, nos termos deste Edital.
III. Não comparecer seja qual for o motivo alegado.
IV. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou sem deixar o
Caderno de Questões e Folha de Resposta sobre a mesa.
V. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas.
VI. Não devolver o Caderno de Questões, bem como a Folha de Respostas, no final
do tempo previsto para a realização da prova.
VII. Estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de
comunicação (telefones celulares, pagers, agendas eletrônicas, tablet, relógios,
computadores de mão, etc.), bem como protetores auriculares.
VIII. Estiver usando boné ou chapéu de qualquer espécie, ou roupa ou adereço que
identifique a escola de origem.
. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
2.1. Prova escrita
a. Será realizada prova escrita única para todos os candidatos à vaga no Curso de
aperfeiçoamento em medicina e cirurgia do tornozelo e pé HCPA-HMV.

b. Constará de 20 questões de múltipla escolha em Ortopedia e Traumatologia na área de
tornozelo e pé com 4 alternativas, com duração de 1 (uma) hora, elaborada e aplicada pelos
orientadores do Curso de aperfeiçoamento em medicina e cirurgia do tornozelo e pé
HCPA-HMV.
c. O conteúdo da prova teórica abrangerá todo o conteúdo da ortopedia e traumatologia na
área de tornozelo e pé, conforme literatura proposta abaixo e as diretrizes impostas pela
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia para seus programas de residência
qualificados.
d. A prova será realizada no dia 28/01/2021, quarta-feira as 08h na sala de aula da sala de
gesso, zona 10, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
e. O peso da prova escrita corresponderá a 60% da nota final do candidato

3. Análise de currículo
a. A avaliação dos currículos será realizada pelos coordenadores do curso.
b. Os currículos deverão ser enviados eletronicamente conforme item 1.b.VII deste
processo seletivo.
c. O formato Lattes é obrigatório, bem como seu envio no momento da inscrição.
d. O peso da análise do currículo corresponderá a 20% da nota final do candidato.
e. Os currículos serão avaliados conforme pontuação abaixo nas atividades relacionadas ou
afins à área de ortopedia e traumatologia.
I. Monitorias: 6 pontos (semestre monitoria - 3 pontos, Pibic - 3 pontos).
II. Apresentação de trabalho em congressos: 8 pontos (nacional: apresentação oral 2 pontos, cartaz - 1 ponto; internacional: apresentação oral - 3 pontos, cartaz - 1,5
pontos).
III. Publicação de trabalho em revista: 24 pontos (fator impacto <1 - 6 pontos, fator
impacto >1 - 8 pontos).
IV. Participação em congressos: 6 pontos (nacional - 1 ponto, internacional - 2
pontos)
V. Estágios e Ligas acadêmicas: 4 pontos (estágio extracurricular < 30 dias (<160hs)
- 1 ponto, estágio extracurricular > 30 dias (>160hs) - 2 pontos; liga acadêmica
ortopedia – 2 pontos, cargo em liga acadêmica ortopdia – 3 pontos)
VI. Proficiência língua inglesa: 2 pontos

4. Entrevista
a. Será realizada pelos coordenadores do curso na manhã do dia 28/01/2021 após a prova
escrita.
b. Os candidatos serão chamados conforme ordem alfabética do nome. Mudanças na
ordem podem ser realizadas desde que haja concordância de todos candidatos.
c. O peso da análise da entrevista corresponderá a 20% da nota final do candidato.

5. Desempate:
a. Caso os candidatos venham a empatar, o critério de desempate se dará pela seguinte
ordem:
I. Maior nota da prova teórica
II. Maior nota do currículo
III. Maior nota da entrevista

IV. Maior idade

6. Outras considerações
a. O não envio do currículo, a ausência na prova escrita ou entrevista elimina o candidato
do processo seletivo.
b. O gabarito da prova será divulgado a partir das 14h do dia 28/01/2021 no e-mail de
contato do candidato.
c. O resultado final individual será enviado para o respectivo candidato por e-mail no dia
30/01/2021.
d. Recursos serão aceitos exclusivamente por e-mail: tnzepe_hmvhcpa-R4@yahoo.com até
as 18:00h (horário de Brasília) do dia 02/02/2021.
I. Os recursos da prova escrita devem apresentar ao menos 2 (duas) referências
bibliográficas das recomendadas abaixo.
e. Os resultados finais (relação nominal dos candidatos aprovados), após recursos, serão
enviados por e-mail para cada candidato no dia 05/02/2021 e a lista será afixada na sala de
gesso (zona 10) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
f. A confirmação e o aceite pelo candidato para realização do Curso de aperfeiçoamento em
medicina e cirurgia do tornozelo e pé do HCPA-HMV deverá ser realizada unicamente por
e-mail (tnzepe_hmvhcpa-R4@yahoo.com) até as 18:00h (horário de Brasília) do dia
08/02/2021.
g. O Título de Ortopedista e Traumatologista emitido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia (SBOT) é obrigatório para realização do curso.
I. Nos casos que a emissão do título for posterior a data do aceite do curso, o aluno
deverá confirmar seu aceite como descrito no item 6.f. Porém, o mesmo deverá
apresentar a emissão do Título impreterivelmente até o dia 26/03/2021. A não
apresentação até essa data irá culminar com o desligamento do aluno do curso de
especialização escolhido.
h. No caso de não confirmação do aceite no curso ou desligamento do candidato, o
candidato seguinte na lista dos aprovados será chamado. O contato sendo realizado
sempre pelo e-mail de contato do candidato.
i. Data de início do Curso de aperfeiçoamento em medicina e cirurgia do tornozelo e pé do
HCPA-HMV será dia 01/04/2021.
j. O vínculo do cursista em aperfeiçoamento em medicina e cirurgia do tornozelo e pé (R4)
com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre se dá por participação em curso de
aperfeiçoamento profissional (Piccap) oferecido pela instituição. Os custos da mensalidade
deste curso são de responsabilidade do cursista. Maiores informações em
www.hcpa.edu.br/ensino/ensino-aperfeicoamento-profissional-piccap
k. O vínculo do cursista em aperfeiçoamento em medicina e cirurgia do tornozelo e pé (R4)
com o Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre se dá em programa de fellowship em
cirurgia do pé e tornozelo com custos a cargo do cursista. Há obrigatoriedade de
apresentação de trabalho de conclusão de curso (TCC) ao final do programa. Maiores
informações em www.hospitalmoinhos.org.br

7. Bibliografia recomendada:

1. BARROS FILHO, T. E. P.; LECH, O. Exame físico em ortopedia. 3. ed. São Paulo:
Sarvier, 2017.
2. CANALE, S. T.; BEATY, J. H. Campbell’s operative orthopaedics. 13. ed. Philadelphia:
Saunders, 2017.
3. HERRING, J. A. Tachdjian’s pediatric orthopaedics. 5. ed. Philadelphia: Saunders, 2014.
4. LEITE, N. M.; FALOPPA, F. Propedêutica Ortopédica e Traumatologia. 1. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2013.
5. MORRISSY, R. T.; WEINSTEIN, S. L. Lovell and Winter’s pediatric orthopaedics. 7. ed.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.
6. MOTTA FILHO, G. R.; BARROS FILHO, T. E. P. Ortopedia e Traumatologia. 1. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2017.
7. NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
8. SIZÍNIO, HEBERT; BARROS FILHO, T. E. P.; XAVIER, Renato; PARDINI JÚNIOR, A. G.
Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
9. TORNETA III, P.; RICCI, W. M.; OSTRUM, R. F.; MCQUEEN, M. M.; MCKEE, M. D.;
COURTBROWN, C. M. Rockwood and Green’s Fractures in adults. 9. ed. Philadelphia:
Lippincott, 2019.
10. WATERS, P. M.; SKAGGS, D. L.; FLYNN, J. M. Rockwood and Wilkins’ Fractures in
Children. 9. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2019.
11. COUGHLIN, M.J.; SALTZMAN, C.; ANDERSON, R.B. Mann’s Surgery of the Foot and
Ankle. 9. ed. Elsevier, 2014.

