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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO - CURSO DE APERFEIÇOAMENTO MÉDICO EM
DERMATOLOGIA 2019
SERVIÇO DE DERMATOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TAUBATÉ
A Universidade de Taubaté – UNITAU, por meio da Pró-Reitoria de Extensão – PREX e do Serviço
de Dermatologia do Hospital Universitário de Taubaté – HUT, torna público que será realizado
Processo Seletivo para o Curso de Aperfeiçoamento Médico em Dermatologia para o ano de 2019.
O Serviço de Dermatologia é credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) para
obtenção do Título de Especialista em Dermatologia, após Prova específica realizada pela SBD e
AMB.
O Curso de Aperfeiçoamento em Dermatologia compreende uma carga horária total de 8.640h/a (oito
mil seiscentos e quarenta horas/aula) dividido em três níveis:
- Nível I - Dermatologia Clínica;
- Nível II - Dermatologia Cirúrgica;
- Nível III - Dermatologia Cosmiátrica.
Cada Nível terá 01 (um) ano de duração, com carga horária de 2.880h/a (duas mil oitocentos e oitenta
horas/aula) entre teóricas e práticas por ano, e é não remunerado. É cobrada uma anuidade de R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais), paga quando da efetivação da matrícula, em cada ano do
Curso.
A prestação da prova de seleção é obrigatória somente para o Nível I.
O presente Curso de Aperfeiçoamento Médico não será considerado substituto de uma Residência
Médica ou Pós-graduação.
Ao término do curso o aluno receberá Certificado de Conclusão de Curso de Aperfeiçoamento que
será expedido pela Pró-reitoria de Extensão aos alunos que atenderem integralmente o disposto nos
artigos 13 e 14 da deliberação CONSEP N° 115/2007.
I - DAS VAGAS
Serão 04 (quatro) vagas para o primeiro ano.
Pré-Requisito: 02 (dois) anos de Residência Médica de Clínica Médica em serviço reconhecido pelo
MEC.
II - DAS INSCRIÇÕES
• As inscrições estarão abertas no período de 01/10/2018 a 16/11/2018, única e exclusivamente no
site www.unitau.br, no qual o candidato preencherá a ficha online e obterá o boleto da taxa de
inscrição de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), para pagamento em qualquer agência bancária,
até a data do vencimento. As inscrições somente serão confirmadas após a comprovação do
pagamento do valor da inscrição. Em hipótese alguma haverá devolução da importância paga.
III - DAS PROVAS
1. A seleção será realizada em duas etapas:
1ª ETAPA: Prova de múltipla escolha, com oitenta questões divididas entre: Cirurgia Geral, Clínica
Médica, Medicina Preventiva e Social, Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria.
2ª ETAPA: Prova Específica de Dermatologia: Teórica e Prática; Entrevista; e Análise de Currículo
Vitae compreendendo toda a vida escolar prévia.
IV - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1ª ETAPA será realizada em 28/11/2018, com início às 9h e término às 13h, no Departamento de
Gestão e Negócios (GEN-UNITAU) localizado na Rua Expedicionário Ernesto Pereira, s/n, Portão 3,
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Centro, Taubaté/SP. OS PORTÕES SERÃO ABERTOS AS 8h00 E FECHADOS ÀS 8h45. NÃO
HAVERÁ TOLERÂNCIA PARA ENTRADA APÓS O FECHAMENTO DOS PORTÕES.
2. Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar documento de identidade
original com foto (RG ou CNH) e comprovante de pagamento de inscrição.
3. O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em hipótese alguma haverá revisão da prova, realização de outra prova, ou segunda chamada.
5. Sob nenhuma alegação será realizada prova fora do local pré-estabelecido.
6. Será excluído do Concurso o candidato que:
• Apresentar-se após às 8h45min, horário em que os portões serão fechados;
• não comparecer à prova;
• não apresentar o documento de identidade exigido;
• não apresentar o comprovante de pagamento de inscrição;
• ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;
• for surpreendido em comunicação com outros candidatos ou pessoas estranhas,
• estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação:
agenda eletrônica, beep, calculadora, smartphones, relógio, telefone celular, qualquer receptor ou
transmissor de dados e mensagens, anotações, impressos, etc.
• lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
• não devolver integralmente o material recebido;
• perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
7. Não será permitido ao candidato retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do início da prova,
salvo em caso de extrema necessidade.
8. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de resposta, seu
caderno de questões.
9. Não será permitido aos três últimos candidatos retirarem-se da sala até que o último entregue a
prova.
10. 2ª Etapa: Provas Específicas de Dermatologia: Teórica e Prática; Entrevista; e Análise do
Currículo, será realizada no dia 14/02/2019, das 08h00 às 18h00, no Hospital Universitário de
Taubaté, à Av. Granadeiro Guimarães, nº 270 – Centro – Taubaté/SP – no Instituto de Ensino e
Pesquisa (IEP) desta Instituição.
V - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA CLASSIFICAÇÃO
• A prova de múltipla escolha será avaliada na escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos.
• O gabarito e a prova da 1ª etapa estarão disponíveis no site www.unitau.br (link PRPPG), no dia
28/11/2018, a partir das 17h.
• A classificação da Prova realizada na 1ª Etapa do Processo Seletivo será feita obedecendo-se à
ordem decrescente de pontos obtidos pelo candidato. O Serviço de Dermatologia do Hospital
Universitário de Taubaté convocará os 12 (doze) primeiros candidatos para a realização da 2ª Etapa
do Processo Seletivo.
a. A convocação se dará até o dia 01/02/2019, exclusivamente pelo e-mail fornecido pelo candidato,
com solicitação de confirmação do recebimento;
b. O candidato convocado deverá enviar e-mail para a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade de
Taubaté (PREX) – cristina.dattola@unitau.br com o titulo: DERMATOLOGIA 2018, confirmando seu
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interesse em participar da 2ª Etapa de Processo Seletivo em 24 horas após o recebimento da
convocação;
c. No caso de desistência, ou não recebimento, após 24 horas de sua convocação, do e-mail do
candidato confirmando seu interesse em participar da 2ª Etapa do Processo Seletivo será convocado
o próximo candidato da lista, também por e-mail, com solicitação de confirmação do recebimento, até
que se completem os 12 candidatos aptos para a última etapa do Processo Seletivo;
d. A UNITAU e o Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário de Taubaté não se
responsabilizam pela não conferência diária das mensagens enviadas para a caixa de correio
eletrônico do candidato ou pelos problemas com o seu provedor.
Os candidatos aprovados para a 2ª Etapa deverão entregar cópia do Currículo Vitae no dia da Prova.
O desempate será feito na seguinte ordem:
• Maior acerto nas questões de Clínica Médica;
• Maior acerto nas questões de Medicina Preventiva e Social;
• Maior acerto nas questões de Cirurgia Geral;
• Maior idade.
• O resultado da 1ª ETAPA – Prova de múltipla escolha - será afixado na PREX, na COPESA, na
Secretaria dos Cursos de Extensão, nos Institutos de Ensino e Pesquisa do HUT e do HRVP no dia
03/12/2018, a partir das 18h e divulgado no site www.unitau.br.
• Para a 2ª Etapa, Provas Específicas de Dermatologia; Entrevista; e Análise de Currículo, será
atribuída nota de 0 (zero) a 100 (cem) para cada uma delas.
• As provas terão os seguintes Pesos:
• Prova Teórica de Dermatologia: 50 (cinquenta)
• Prova Prática de Dermatologia: 50 (cinquenta)
• Entrevista: 30 (trinta)
• Análise de currículo: 20 (vinte)
• Prova Geral (1ª ETAPA): 50 (cinquenta)
• A classificação será feita obedecendo-se a ordem decrescente de nota final obtida pelo candidato.
• Caso ocorra empate, o desempate será feito seguindo-se a seguinte ordem:
• Maior nota na Prova Teórica de Dermatologia;
• Maior nota na Prova Prática de Dermatologia;
• Maior nota na Entrevista;
• Maior nota na Análise de Currículo
• O de maior idade;
Em caso de continuar o empate, será analisado pela Comissão Organizadora do Concurso.
Os resultados não serão fornecidos por telefone.
• O resultado final do Processo Seletivo, por ordem de classificação, será afixado na PREX, na
COPESA, Na Secretaria dos Cursos de Extensão, nos Institutos de Ensino e Pesquisa do HUT e do
HRVP no dia 15/02/2019 partir das 15h e divulgado no site www.unitau.br.
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VI - DAS VAGAS, ESCOLHA E ADMISSÃO
• Os candidatos serão convocados para as vagas por ordem de classificação.
• O candidato convocado deverá se apresentar no dia18/02/2019, das 09h00 às 11h00 e das 14h30
às 17h00, na Pró-reitoria de Extensão - Avenida 09 de Julho, 199 - Secretaria dos Cursos, para
matrícula. O candidato que não se apresentar neste período será considerado desistente e, portanto,
desclassificado; sendo chamado o próximo da lista, por email, e dado um prazo de 24h da data do
mesmo para se apresentar, após o qual será considerado desistente e será chamado o próximo da
lista e assim sucessivamente. Depois de completado o número de vagas, os candidatos não
matriculados ficarão em lista de espera, pois caso haja desistências, serão convocados por
procedimento descrito acima.
• Para a matrícula, o candidato deverá entregar:
• Cópia do CPF, RG, Certificado de Reservista, CRM, Título de Eleitor;
• 02 Fotos 3x4;
• Cópia do Diploma da Faculdade (revalidado em caso de estrangeiros ou brasileiros que tenham
feito o Curso de Medicina no estrangeiro).
• 2 (duas) cópias do certificado ou declaração de conclusão de Programa de Residência Médica em
Clínica Médica.
• Pagamento do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente à Anuidade de 2019.
VII - DISPOSIÇÕES FINAIS
• A inscrição implicará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das
condições da seleção, tais como se acham estabelecidas no presente edital e nas normas legais
pertinentes.
• Os currículos poderão ser retirados após o encerramento da 2ª etapa, no Centro de Estudos - IEP
do HUT; após serão incinerados.

Dr. Samuel Henrique Mandelbaum
Chefe do Serviço de Dermatologia do Complexo Hospitalar do Vale do Paraíba - Taubaté - SP
Professor Assistente responsável pela Disciplina de Dermatologia do Departamento de Medicina da
Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
www.dermacamp.org.br
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