
 

 

 

 

EDITAL – SELEÇÃO DE CANDIDATOS À ESPECIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE 

QUADRIL DA PUC-CAMPINAS – ANO 2023 

 

Informações Gerais 

A especialização de cirurgia do quadril da PUC-Campinas já existe há 14 anos, sendo 

credenciado da SBQ desde sua criação. 

Realizamos atividades no Hospital PUC-Campinas (Hospital da Universidade PUCCAMP) e 

outros da cidade de Campinas. 

Temos atividade de segunda a sábado, e realizamos cirurgias de Artroplastia Primária e de 

Revisão, Fraturas do Quadril e Pelve, Artroscopia do Quadril e Osteotomias da Pelve e Quadril. 

A duração da especialização é de 24 meses, e incluem atividades de atendimento ambulatorial 

de patologias do quadril e pelve, participação de cirurgias sob supervisão dos médicos 

responsáveis e aulas e seminários de discussão interna. 

Em 2023, há disponibilidade de 2 (duas) vaga. 

Não é fornecida bolsa fixa, porém são disponibilizados plantões e auxílios cirúrgicos em um 

dos hospitais credenciados (Hospital Samaritano de Campinas). 

Os membro dos grupo são: 

• Dr. Mustafa A. Zoghbi (Chefe do Grupo do Quadril – PUCCAMP) 

• Dr. Diógenes Machado 

• Dr. Leonardo Salani Jacob 

• Dr. Lucas Reis Ribeiro Prado 

Condições para inscrição: 

 

Período das Inscrições: 09/12/2022 a 31/01/2023  através do e-mail 

mustafazoghbi@terra.com.br / leonardosj@hotmail.com 

Preencher o requerimento de seleção (anexo) e anexar também a documentação na data da 

prova. 

mailto:mustafazoghbi@terra.com.br
mailto:leonardosj@hotmail.com


 

 

Poderão inscrever-se os candidatos médicos especialistas em Ortopedia e Traumatologia e os 

que estejam cursando o 3º ano de residência médica na especialidade. 

Não há taxa de inscrição. 

Documentação para Inscrição (cópias sem autenticação) 

• Preencher o requerimento de inscrição (anexo); 

• Cópia do RG e CPF ou RG com CPF; 

• Cópia do CRM; 

• Cópia do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia – TEOT, ou declaração 

do serviço de residência médica informando que o candidato cursa regularmente o 3º 

ano do programa de residência médica em ortopedia traumatologia credenciado pela 

MEC e/ou SBOT; 

• Carta de apresentação assinada pelo chefe de serviço onde o candidato cumpre ou 

cumpriu seu programa de residência médica; 

• Currículo Vitae (Plataforma Lattes) ou comum atualizado; 

• Não aceitaremos inscrições fora do prazo; 

• Após a efetivação da inscrição não serão permitidas alterações nas informações do 

Curriculum Vitae. 

Local e data da prova: Ambulatório de Ortopedia do Hospital Celso Pierro (Anexo ao Campus 

2 da PUC-Campinas). Av. John Boyd Dunlop, S/No - Jd. Ipaussurama – CEP: 13060-904. 

Dia: 09/03/2023 às 8:30h. 

A prova escrita é de caráter eliminatório versando sobre conhecimentos específicos baseados 

na bibliografia recomendada pela SBOT, site www.sbotsp.org.br  

Haverá 40 questões de múltipla escolha com quatro alternativas, somente uma resposta certa. 

Cada questão terá igual valor de (0,25 ponto para cada questão). 

Após a prova escrita será realizada a entrevista e análise de currículo com cada candidato 

(levar o currículo no dia da prova). 

Preenchimentos de Vagas 

O preenchimento das vagas oferecidas pelo Curso de Aprimoramento em Cirurgia Ortopédica 

de Quadril da PUC-Campinas será feito de acordo com a classificação final, em ordem 

decrescente, do candidato que alcançar o maior número de pontos. 

Dos critérios de desempate 

Ocorrendo empate, a classificação final, será de acordo com:  

• Maior nota na prova escrita 

• Maior nota no Curriculum Vitae 

• Maior nota na entrevista 

http://www.sbotsp.org.br/


 

 

• Casos omissos nas diretrizes de seleção de candidatos para o curso de aprimoramento 

em cirurgia ortopédica de quadril, serão avaliados e julgados pelos supervisores do 

curso. 

Divulgação do Resultado Final 

O resultado final da seleção será divulgado no dia 10 de março de 2023, a partir das 9:00h no 

Ambulatório de Ortopedia do Hospital Celso Pierro. 

Cada candidato receberá por e-mail o resultado do concurso. 

Matrícula 

Data da matrícula: 16/03/2023 

Horário: das 8:00 às 11:00h 

Local: Ambulatório de Ortopedia do Hospital Celso Pierro.  

Documentação para matrícula: 

• Todos os documentos solicitados no requerimento de inscrição; 

• Comprovante de aprovação TEOT; 

• Assinatura do termo de aceite das normas internas do serviço de cirurgia do quadril da 

PUC-Campinas; 

• A matrícula dos aprovados é etapa obrigatória e será realizada no período estipulado. 

Por norma interna do serviço é obrigatória a aprovação no TEOT para confirmação da 

matrícula. 

O não comparecimento para a matrícula no período estipulado implicará na cessão da vaga 

para o candidato com pontuação imediata inferior. 

Normas internas do serviço de cirurgia do quadril da PUC-Campinas 

Cabe ao estagiário: 

I. Supervisionar e ajudar os residentes na conferência dos exames e materiais 

necessários para todas as cirurgias de quadril que serão realizadas na PUC. 

II. Catalogar, preencher protocolos e fotografar as radiografias pré e pós-operatórias de 

todos os pacientes que serão operados na PUC. 

III. Passar visita e evoluir todos os pacientes operados, independentemente do local onde 

a cirurgia tenha sido realizada. 

IV. Anotar todas as ocorrências clínicas e cirúrgicas da PUC – Campinas 

(encaminhamentos que voltaram sem solução; Suspensão de cirurgia e seus motivos e 

etc). Essas anotações serão feitas em uma agenda do Grupo do Quadril.  

V. Apresentar-se nas cirurgias com o devido asseio corporal e cobrar a mesma postura 

dos integrantes dos atos cirúrgicos a serem realizados. 

VI. Estar disponível, com escala programada para casos de urgência (ex. fraturas, 

luxações). 



 

 

VII. Comprometer-se em realizar as atividades científicas propostas pelos chefes do grupo. 

Elas são realizadas conforme escala, todas as quintas-feiras às 6:30h. 

VIII. As aulas devem ser feitas em PowerPoint e serão distribuídas entre estagiários, 

residentes, chefes e convidados, conforme o programa de aulas. Importante que os 

estagiários estudem o assunto de todas as aulas que serão apresentadas. 

IX. Devem ser entregues aos chefes do grupo 5 (cinco) questões referentes a aula 

ministrada, que serão respondidas pelos residentes presentes. 

X. Após a aula haverá apresentação de um caso clínico. 

 

Bibliografia indicada, para aprendizado e confecção de aulas: 

✓ Campbell's Operative Orthopaedics, 13th Edition – S. Terry Canale and James H. Beaty. 

✓ The Adult Hip, 3nd Edition – John Callaghan, Aaron G. Rosenberg and Harry E. Rubash. 

✓ Exame Físico em Ortopedia 3ª Edição – Barros Filho TEP, Lech O. 

✓ O Quadril 2ª Edição – Luiz Sergio Marcelino Gomes. 

✓ Fractures in Adults, 8th Edition – Rockwood and Green’s. 

✓ Cirurgia preservadora do quadril,1ª edição– Luiz Sergio Marcelino Gomes. 

✓ Propedêutica Ortopédica e Traumatologia 1ª edição – Leite NM, Faloppa F. 

✓ Artigos de revista designados pelos chefes de serviço. 

 

XI.  Realizar a prova para obtenção do título de especialista da SBQ nos Congressos 

Brasileiros de Quadril. 

XII. Em caso de descumprimento das normas ditas acima, ou falta de respeito para com a 

hierarquia do grupo, fica instituído as seguintes penalidades: 

1. Advertência oral 

2. Advertência escrita 

3. Carta convite de expulsão do serviço 

4. Não disponibilizamos carta de apresentação para os candidatos que forem expulsos ou 

não realizarem a prova de obtenção de título de especialista da SBQ 

Disposições finais 

• Caso haja desistência de algum candidato mesmo que já tenha iniciado o programa, 

será́ convocado o próximo candidato aprovado, no período máximo de 30 dias após 

início do curso.  

• O candidato que for convocado em chamada subsequente terá prazo de 2 (dois dias) 

úteis para a realização da matrícula. 



 

 

• Será automaticamente excluído da seleção o candidato que: 

a) Não comparecer às etapas. 

b) Não apresentar a documentação exigida. 

c) Usar quaisquer meios fraudulentos ou prestar declaração falsa para benefício 

próprio ou de outrem. 

d) Afastar-se da sala de aplicação das provas sem o consentimento do membro da 

comissão do concurso. 

e) Desrespeitar membro da comissão da seleção. 

 

• Não serão fornecidas declarações de aprovação no curso antes do término dele. 

Início do Curso: O Curso de Aprimoramento em Cirurgia Ortopédica de Quadril iniciará em 16 

de Março de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Mustafa Ahmad Zoghbi (Chefe do grupo do quadril da PUC-Campinas) 

__________________________________________________________ 

Carlos Augusto Mattos (Chefe do Serviço de Ortopedia e Traumatologia da PUC-Campinas) 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À ESPECIALIZAÇÃO EM 

APERFEIÇOAMENTO EM CIRURGIA DO QUADRIL DA PUC-CAMPINAS 2022 

 

EU, _________________________________________________________________________, 

CRM/SP ________________, RG Nº ___________________________, inscrito no CPF sob o nº 

_____________________, médico, residente e domiciliado a ___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

com endereço eletrônico ________________________________________________________, 

telefones _______________________________________________________, venho requerer 

minha inscrição para a SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE APRIMORAMENTO EM 

CIRURGIA DO QUADRIL acima referido: 

 

Documentação Apresentada (anexo) 

(  ) RG. 

(  ) CPF. 

(  ) CRM. 

(  ) Declaração do serviço de residência médica informando que o candidato cursa 

regularmente o 3º ano do programa de residência médica em ortopedia e traumatologia 

credenciado pela SBOT/MEC. 

(  ) Carta de apresentação assinada pelo chefe de serviço onde o candidato cumpre ou cumpriu 

seu programa de residência médica. 

(  ) Curriculum Vitae Plataforma Lattes ou comum atualizado. 

 



 

 

Campinas, _____ de ________________, de 20__ 

 

________________________ 

(Assinatura do Candidato) 


