
 
 

CHAMADA PÚBLICA 2012 
 
 

Curso de Especialização em Infectologia 

Coordenação: Mauro Brandão Carneiro – Médico Infectologista – CRM/RJ 52-26013-0 
 
 

Objetivo geral do Curso 

Formar especialistas capazes de participar da prevenção e controle e realizar o diagnóstico das Doenças Infecciosas, bem como 
prescrever o tratamento e orientar a reabilitação dos pacientes portadores destes agravos. 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar e tratar as doenças infecciosas, utilizando os recursos disponíveis visando o melhor para o paciente; 

 Conhecer e prescrever corretamente antibióticos e quimioterápicos; 

 Conhecer e aplicar as normas para prevenção e controle da infecção hospitalar; 

 Atender as urgências e emergências, especialmente das doenças infecciosas; 

 Manusear os equipamentos de assistência ventilatória, monitorização e drogas, utilizando recursos disponíveis na UTI; 

 Identificar as causas e propor medidas de controle de epidemias e endemias; 

 Conhecer e prescrever corretamente as vacinas e outros imunobiológicos; 

 Participar das políticas de promoção da saúde e prevenção de doenças, em especial das doenças infecciosas; 

 Participar de projetos e realizar a pesquisa clínica; 

 Avaliar os procedimentos administrativos adotados no IPEC e propor mudanças para a melhoria da atenção aos 
pacientes; 

 Atuar numa perspectiva multiprofissional, garantindo uma atenção integral ao paciente; 

 Relacionar-se com a equipe de saúde, os pacientes e os familiares com harmonia e respeito, atuando dentro dos 
princípios éticos. 

Descrição do Curso 

O Curso será desenvolvido no IPEC e em Instituições conveniadas através de atividades práticas em diversos setores: internação, 
ambulatórios, urgência/emergência, laboratórios, CTI e Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), complementada por 
módulos teóricos abordando os principais temas de Doenças Infecciosas, saúde pública e orientação para pesquisa clínica. 

Publico alvo 

Médicos estrangeiros com visto temporário de estudante, com interesse em Infectologia. Outros médicos poderão participar, 
dependendo da existência de vagas e aprovação da Vice-Direção de Ensino do IPEC/FIOCRUZ. 
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Pré-requisitos 

Graduação em Medicina. Os seguintes documentos serão exigidos para a candidatura: 

a) DIPLOMA DE MÉDICO; 

b) CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTRANGEIROS (CELPE-BRAS), em nível 
intermediário superior, expedido pelo Ministério da Educação, exceto para os candidatos oriundos de países cuja 
língua pátria seja o português. 

c) PASSAPORTE; 

d) CURRICULUM VITAE; 

e) HISTÓRICO ESCOLAR da Faculdade de Medicina; 

f) CARTA DE MOTIVAÇÃO, máximo de duas páginas, explicando as expectativas do candidato e como pretende aplicar 
os conhecimentos adquiridos. 

OBSERVAÇÃO: diploma, curriculum vitae e histórico escolar – caso os originais não estejam em português, estes 
documentos somente serão aceitos com tradução oficial. A Carta de Motivação deverá ser redigida, obrigatoriamente, 
em português. 

Carga horária total 

5.760 horas. 

Regime 

40 horas semanais. 

Duração 

03 (três) anos. 

Vagas 

Serão oferecidas 02 (duas) vagas. 

Inscrições 

Os candidatos deverão fazer a inscrição na Plataforma SIGA, disponível no sítio www.sigals.fiocruz.br > inscrição > presencial > 
especialização > Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas. 

Após a inscrição será gerado um comprovante de inscrição que deverá ser impresso e assinado. 

Este comprovante e os documentos exigidos como pré-requisitos deverão ser digitalizados e enviados como anexos à 
Coordenação do Curso, através do endereço eletrônico (e-mail) residenciamedica@ipec.fiocruz.br. 

Será encaminhada correspondência por correio eletrônico (e-mail) confirmando ou não a inscrição do candidato em até setenta e 
duas horas após recebimento e análise dos documentos; 

OBSERVAÇÃO: Para que a inscrição seja homologada, isto é, confirmada e aceita, é necessário o envio de toda a 
documentação exigida dentro do período de inscrição. Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas. 

Processo seletivo 

Os candidatos serão selecionados através de análise comparativa do curriculum vitae, do histórico escolar e da carta de 
motivação. De acordo com o Regulamento do Curso, a Comissão responsável pela seleção é composta de cinco médicos: três 
deles escolhidos entre os preceptores do Curso, um indicado pela Direção do IPEC e o Coordenador do Curso. A relação dos 
candidatos selecionados será divulgada pela ordem de classificação, e a indicação para a matrícula ocorrerá de acordo com a 
disponibilidade de vagas. 

 

 2

mailto:residenciamedica@ipec.fiocruz.br


 

Recurso 

O candidato que não concordar com o resultado poderá interpor recurso à Comissão de seleção exclusivamente através de correio 
eletrônico (e-mail) para residenciamedica@ipec.fiocruz.br. A decisão sobre o recurso será enviada por correio eletrônico ao 
candidato em até setenta e duas horas após recebimento e análise do mesmo. 

Matrícula 

Para os selecionados, a matrícula estará condicionada à comprovação da posse de recursos suficientes para manter-se em 
território brasileiro durante o período de treinamento e ao visto (visa) brasileiro específico para atividade. 

Estes documentos deverão ser digitalizados e enviados como anexos à Coordenação do Curso através do endereço eletrônico (e-
mail) residenciamedica@ipec.fiocruz.br, e os originais deverão ser apresentados quando da chegada ao IPEC para o início do 
Curso. 

Serão enviadas cartas de aceitação aos dois primeiros colocados, convidando-os para a matrícula. A não realização da matrícula 
no prazo estabelecido para tal implicará em desistência, e a vaga será oferecida ao próximo da lista. 

Calendário de atividades 

ATIVIDADE PERÍODO 

INSCRIÇÃO por meio eletrônico 05/09/2011 a 04/11/2011 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 11/11/2011 

RECURSOS 14/11/2011 a 17/11/2011 

RESPOSTAS AOS RECURSOS Até 21/11/2011 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 25/11/2011 

MATRÍCULA 05/12/2011 a 05/03/2012 

INÍCIO DO CURSO 02/04/2012 

 

Avaliações 

Os alunos serão avaliados pelo(s) preceptor(es) ao final de cada rodízio – que é a passagem do especializando pelos ambulatórios, 
enfermaria e outros serviços –, e haverá prova teórico-prática a cada seis meses. A emissão do certificado ao final do curso estará 
condicionada à obtenção da nota mínima exigida e à apresentação da Monografia. 

Titulação 

Ao final do Curso, uma vez aprovado nas avaliações periódicas e na monografia, o médico receberá o Certificado de conclusão do 
curso de especialização em Infectologia. Nos certificados para médicos estrangeiros detentores de visto temporário e brasileiros 
com diploma de Medicina obtido em faculdades no exterior, porém não revalidados, haverá a ressalva de que o mesmo não é válido 
para registro e atuação profissional em território brasileiro; os médicos que possuem registro no Conselho Regional de Medicina só 
poderão exercer a Infectologia após se submeterem à prova da Sociedade da especialidade. 

Outras informações 

As atividades educacionais propostas para o Curso de Especialização em Infectologia são totalmente gratuitas. 
O IPEC/FIOCRUZ não se responsabiliza por despesas relacionadas à permanência do estudante no Brasil, como moradia, 
alimentação, eventuais problemas de saúde etc. 

Informações e correspondências 

Vice-Direção de Ensino do IPEC 
Av. Brasil, 4365 - Manguinhos 
CEP: 21040-900 - Rio de Janeiro – RJ – Brasil. 

Telefone e fax: 55 21 3865-9581 
E-mail: ensino@ipec.fiocruz.br; residenciamedica@ipec.fiocruz.br  
Sitio: http://www.ipec.fiocruz.br  
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