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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO  

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ORTOPEDIA PEDIÁTRICA E RECONSTRUÇÃO E 
ALONGAMENTO ÓSSEO (R4) 

2023 

 

A Universidade de Taubaté (UNITAU), por meio da Pró-reitoria de Extensão (PREX), do 

Hospital Municipal Universitário de Taubaté (HMUT) e do Hospital Regional de Sorocaba, 

torna pública a abertura do Processo Seletivo para o Curso de Aperfeiçoamento em Ortopedia 

Pediátrica e Reconstrução e Alongamento Ósseo (R4), válido para o ano de 2023, 

credenciado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica (SBOP).  

 

DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ORTOPEDIA PEDIÁTRICA E 
RECONSTRUÇÃO E ALONGAMENTO ÓSSEO (R4) - 2023 

I.  

a) O curso compreende uma carga horária total de 3360 horas; 

b) O curso terá 01 (um) ano de duração, período matutino/vespertino; e não é remunerado. 

c) O curso será ministrado no Hospital Municipal Universitário de Taubaté, localizado na Av. 

Granadeiro Guimarães, nº 270 – Centro –Taubaté/SP, no Hospital Regional de Sorocaba 

Dr. Abid Domingos Jatene, localizado na SP-270 L Rod. Raposo Tavares, Sorocaba/SP 

e nas cidades de Mogi das Cruzes/SP, de Atibaia/SP, do Grande ABCD/SP e de São 

Paulo/SP, durante as cirurgias eletivas. 

d) Os docentes responsáveis serão: Prof. Dr. Geraldo José Tuffi (gj.tuffi@uol.com.br), 

Dr.Vinicius Piquera de Oliveira (piqueravinicius@terra.com.br);Dr. Rodrigo Sbeghen 

Pascoalino (sbeghen2@hotmail.com) e Dr. Roni Azevedo Carvalho 

(roni_ac@hotmail.com). 

e) Ao término do curso, o aluno receberá certificado de conclusão de curso de 

aperfeiçoamento, que será expedido pela Pró-reitoria de Extensão se atender 

integralmente à deliberação CONSEP N° 312/2019; 

f) O curso tem como objetivo específico qualificar o especialista em ortopedia pediátrica e 

reconstrução e alongamento ósseo. 

 

II. DAS VAGAS 

Vagas 
oferecidas 

Duração do 
curso 

Público alvo(pré-requisito) 

02 01 ano 

Médicos ortopedistas que concluíram o R3 com 
aprovação na prova de título de especialista da 

Sociedade Brasileira de Ortopedia (SBOT) 
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 III. DAS INSCRIÇÕES 

a) As inscrições poderão ser realizadas no período de 06/12/2022 a 27/01/2023, única e 

exclusivamente por meio do site www.unitau.br 

b) A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação do preenchimento da ficha de 

inscrição no site;  

c) Não haverá taxa de inscrição; 

d) Para mais informações, entrar em contato pelo telefone: 12-3625-7500, no horário das 

8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, e falar na Ortopedia com a 

Jaqueline, ou 12-3833-1750, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda 

a sexta-feira, diretamente na Secretaria dos cursos de extensão. 

 

IV. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

a) A prova será composta por prova escrita (múltipla escolha) e entrevista; 

b) A prova e a entrevista serão realizadas no dia 01/02/2023, às 14h, na cidade de Taubaté-

SP, no Centro de Estudos do Hospital Municipal Universitário de Taubaté (HMUT); 

c) Somente será admitido para a entrevista o candidato que apresentar documento de 

identidade original com foto (RG ou CNH) e currículo Lattes; 

d) O resultado será afixado na PREX, na Secretaria dos Cursos de Extensão e no Centro 

de Estudos do Hospital Municipal Universitário de Taubaté (HMUT), 01 (um) dia após a 

realização da entrevista, a partir das 9h, pelo telefone da Secretaria dos Cursos de 

Extensão, (12) 3625-4134, e divulgado no site www.unitau.br. 

 

V. DAS VAGAS, ESCOLHA E ADMISSÃO 

a) Os candidatos serão convocados para as vagas por ordem de classificação; 

b) O candidato convocado deverá se apresentar no período de 27/03/2023 a 31/03/2023, das 

9h às 11h e das 14h30 às 17h, na Pró-reitoria de Extensão, à Rua Barão da Pedra Negra, 

559 (Solar da Viscondessa) - Secretaria dos Cursos, para realizar a matrícula; 

c) O candidato que não se apresentar nesse período será considerado desistente e, portanto, 
desclassificado, sendo então chamado o próximo da lista, por e-mail. Este terá o prazo de 
24 horas para se apresentar; findo o prazo e não tendo se apresentado, o candidato será 
considerado desistente e será chamado o próximo da lista, e assim, sucessivamente, até 
que se preencham as vagas; 

d) Depois de preenchido o número de vagas, os candidatos não matriculados ficarão em lista 
de espera; caso haja desistências, serão convocados segundo o procedimento descrito 
acima. 

e) Para a matrícula, o candidato deverá entregar: 

1. Cópia do CPF, RG, Certificado de reservista, CRM, Título de eleitor; 

2. 02 fotos 3x4; 

3. Cópia do diploma da faculdade (revalidado em caso de estrangeiros ou de brasileiros 

que tenham feito o Curso de Medicina no estrangeiro); 

4. 2 (duas) cópias do certificado ou declaração de conclusão de Programa de Residência 

Médica em Ortopedia e Traumatologia; 

http://www.unitau.br/
http://www.unitau.br/
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 5. Comprovante do pagamento do valor único de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 

reais), referente à anuidade de 2023. 

 

VI. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) 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; 

 

VII. INÍCIO 

a) O candidato deverá se apresentar para o início das atividades no dia 03/04/2023, às 7h, 
no centro de estudos do Hospital Municipal Universitário de Taubaté (HMUT). 
 

 
VIII. TÉRMINO 

 
a) O último dia do curso será em 03/04/2024, obedecendo ao horário de término das 

atividades do dia. 
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 IX. CRONOGRAMA 

 

DIAS ATIVIDADES 

06/12/2022 Abertura das inscrições. 

27/01/2023 Encerramento das inscrições. 

01/02/2023 Realização da seleção. 

02/02/2023 Divulgação do resultado. 

27/03/2023 a 
31/03/2023 

Matrícula do candidato aprovado. 

 

 

 

Taubaté, 16 de novembro de 2023. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Profa. Dra. Letícia Maria P. da Costa 

Pró-Reitora de Extensão da Universidade de Taubaté 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Geraldo José Tuffi 

Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento em Reconstrução e Alongamento Ósseo 

Preceptor Chefe do Grupo de Reconstrução e Alongamento Ósseo  

 

 

 

_________________________________________ 

Dr. Vinícius Piquera de Oliveira 

Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento em Ortopedia Pediátrica 

Preceptor Chefe do Grupo de Ortopedia Pediátrica 


