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EDITAL DE CONVOCAÇÃO E REGULAMENTO DO EXAME PARA 
ESTAGIARIOS EM  TREINAMENTO AVANÇADO EM CIRURGIA DO  QUADRIL  DO 
HOSPITAL ALBERTO RASSI – HGG ) / HOSPITAL DE URGÊNC IA DE GOIÂNIA - 

HUGO 
 
SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA / SERVIÇO DE CIRU RGIA 

DO QUADRIL 
 

 
 
Período: 01 de maio de 2015 a 30 de abril de 2016. 
 
 
 
Coordenadores do Serviço: 
Dr. Paulo Silva,  especialista em Ortopedia e Traumatologia e Cirurgia do Quadril 
membro titular da SBOT e SBQ com área de atuação em Ortopedia e Cirurgia do Quadril. 
Cursou residência médica e Pós graduação no Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás e é coordenador do grupo do Quadril do Hospital Geral de Goiânia.  
 
Dr. Rogério de Andrade Amaral,  especialista em Ortopedia e Traumatologia e Cirurgia 
do Quadril membro Titular da SBOT e SBQ com área de atuação em Ortopedia e Cirurgia 
do Quadril. Cursou residência médica no Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás.  
 
Dr. Danilo Lopes Coelho Miranda , especialista em Ortorpedia e Traumatologia e 
Cirurgia do Quadril membro Titular da SBOT e SBQ com área de atuação em Ortopedia e 
cirurgia do Quadril. Cursou residência médica no Hospital Hospital de Urgência de 
Goiânia - HUGO. 
 
 
 Dr. Leandro Alves de Oliveira, especialista em Ortopedia e Traumatologia e Cirurgia do 
Quadril membro Titular da SBOT e SBQ com área de atuação em Ortopedia e cirurgia do 
Quadril. Cursou residência médica no Hospital das Clínicas de Goiânia (UFG-GO). 
 
Dr. Evandro Esteves de Azevedo, especialista em ortopedia e membro titular da SBOT 
e sociedade brasileira do trauma, com área de atuação em trauma do quadril e pelve. 
      
 
DATA DO EXAME: 25 de março de 2015   
LOCAL: Hospital Alberto Rassi - HGG – 5º andar   
HORÁRIO: 14h  
Contato: hgg.sep@idtech.org.br  
Tel.: (62) 3209 9981 – Janaina Elias  
 
 
PRÉ-REQUISITO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO:  
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1.  Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia concluída – 03 anos; 
2. Candidatos que tenha concluído o serviço de Residendência Médica em Ortopedia e 
Traumatologia em serviços credenciados pelo MEC (Ministério de Educação e Cultura), 
sendo condicionada a entrega do certificado do Curso de Especialização Pós-Residência 
Médica (R4), em Cirurgia do Quadril no HGG/HUGO após a aprovação no TEOT. 
3.Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT) obtido através de 
aprovação no exame da SBOT. 
 
 
 
1. Da Inscrição 
 
1.1: O candidato deverá preencher a ficha de inscrição anexa e enviar para o e-mail 
hgg.sep@idtech.org.br;  
1.2: As inscrições somente poderão ser realizadas entre 01 de Fevereiro e 25 de março 
de 2015;  
1.3: Deverá ser entregue, em mãos, no dia do exame uma cópia do Currículo Vitae e 
seus certificados e documentos comprobatórios;  
1.4: Anexo ao Curriculum Vitae, deverá constar uma carta de apresentação do chefe de 
serviço de Ortopedia e/ou da preceptoria (credenciado SBOT).  
 
 
2. Do Exame  
2.1: A prova teórica constará questões dissertativas e objetivas sobre conhecimentos de 
ortopedia e quadril; 
2.2: A análise do currículo levará em consideração publicações científicas e sua 
relevância, atividades extra-curriculares como participação em congressos e outros 
eventos científicos; 
2.3: Será realizada entrevista com o candidato. 
  
 
3. Da Aprovação 
3.1: Será convocado para matrícula o candidato que atingir o maior somatório de pontos.  
3.2: No caso de mesma nota entre 2 candidatos, serão considerados como critérios de 
desempate, na seguinte ordem: nota da prova escrita, avaliação curricular e nota da 
entrevista.  
3.3: A classificação do exame será divulgada pela COREME do HGG até o dia 26/03/15.  
3.4: A matrícula será realizadas na COREME do HGG a partir do dia 27 de março de 
2015;  
3.5: O candidato aprovado deverá manifestar seu interesse pela vaga em 24 (vinte e 
quatro) horas a contar da data de divulgação do resultado do processo seletivo, caso 
contrário a vaga será oferecida ao candidato situado na colocação seguinte. 
 
 
4. Da Duração do Estágio  
4.1: O estágio terá duração de 01 (hum) ano, sendo o início dia 01 de maio de 2015 e o 
término dia 30 de abril de 2016.  
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4.2: O estágio em treinamento avançado em cirurgia do quadril do HGG obedece à 
recomendações regidas pelo estatuto da COREME deste hospital, bem como do estatuto 
do Serviço de Ortopedia da mesma Instituição.  
4.3: O estágio em treinamento avançado em cirurgia do quadril do HGG/HUGO e é 
credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril (SBQ) e respeita as 
diretrizes propostas pela mesma.  
 
 
 
Goiânia, 26 de Janeiro de 2015. 
 
 
 
Dr. Paulo Silva  
Dr. Rogerio de Andrade Amaral 
Dr. Danilo Lopes Coelho Miranda 
Dr. Leandro Alves de Oliveira 
Dr. Evandro Esteves de Azevedo  


