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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DE  

APERFEIÇOAMENTO EM GINECOLOGIA E  

LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO HUMANA/EMBRIOLOGISTA 

ANO 2023 

 

SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

HOSPITAL DA MULHER – SÃO PAULO 

 

O Instituto de Ensino e Pesquisa Armênio Crestana - IEPAC | SECONCI-SP torna pública a realização do 

Concurso de Seleção para o curso de “Aperfeiçoamento em Ginecologia e Laboratório de Reprodução 

Humana/Embriologista - Ano 2023”, oferecido pelo Hospital da Mulher | SECONCI OSS.  

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Especialidades 

 

Vagas 

 

Duração 

Curso 

Carga 

Horária 

Semanal 

 

Período 

ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA 06 1 ano 40h Integral 

ONCOLOGIA CIRÚRGICA GINECOLÓGICA 06 1 ano 60h Integral 

REPRODUÇÃO HUMANA 05 1 ano 32h Integral 

UROGINECOLOGIA 04 1 ano 32h Integral 

SEXOLOGIA 02 1 ano 08h Parcial 

LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO 

HUMANA/EMBRIOLOGISTA 
02 2 anos 30h Integral 

 

2 – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

2.1 - Período de Inscrições: 03 de FEVEREIRO de 2023 a 17 de FEVEREIRO de 2023. 

2.2 - PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

a) Para Áreas de Atuação da Ginecologia: Ter completado programa de Residência Médica 

reconhecida em Ginecologia e Obstetrícia ou título de especialista em Ginecologia e 

Obstetrícia (TEGO) fornecido pela FEBRASGO. 

b) Para Biólogo/Biomédico Embriologista: ter completado graduação em Biologia ou 

Biomedicina. 
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2.3 -  REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 

Preenchimento do formulário de inscrição, que estará à disposição dos candidatos no site do 

SECONCI-SP (www.seconci-sp.org.br), sendo que o preenchimento correto é de total 

responsabilidade dos interessados, não sendo permitidas alterações posteriores. O 

formulário devidamente preenchido e assinado deve ser anexado aos demais documentos 

abaixo citados. 

 

2.4 - TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

a) Para Áreas de Atuação da Ginecologia: Valor de R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) 

b) Para Biólogo Embriologista: Valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) 

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito por meio de depósito bancário na conta:  

Banco 001 – Banco do Brasil 

Agência 3320-0  

Conta corrente 5457-7 

CNPJ: 61.687.356/0001-30  

Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – SECONCI-SP. 

 

O comprovante do depósito deverá ser identificado com o nome do candidato, digitalizado e 

enviado ao IEPAC pelo e-mail iepac@seconci-sp.org.br juntamente com os demais documentos 

exigidos para inscrição. Para mais informações: (11) 3664-5900. 

 

2.5 - Não haverá remuneração ou concessão de Bolsas  

2.6 - Não haverá taxa de matrícula. 

 

2.7 – DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO: 

Todas as cópias simples: 

a) Para Áreas de Atuação da Ginecologia: 

 Enviar formulário de inscrição preenchido e assinado; 

 Comprovante de depósito da inscrição identificando o nome do candidato; 

 Certificado de Residência Médica reconhecida pelo MEC ou Título de Especialista em 

Ginecologia e Obstetrícia – TEGO; 
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 Carteira do Conselho Regional de Medicina (CRM); 

 Diploma de Graduação em Medicina; 

 Cartão Nacional do SUS; 

 Uma foto 3x4 recente em alta resolução ou PDF; 

 Currículo Resumido; 

 

b) Para Biólogo Embriologista:  

 Carteira do CRBio ou CRBM; 

 RG; 

 CPF; 

 Cartão Nacional do SUS; 

 Diploma de Graduação em Biologia ou Biomedicina; 

 01 fotos 3x4; 

 Currículo Resumido.  

 

2.8 - CONCLUIR A INSCRIÇÃO 

Os interessados deverão realizar a inscrição enviando a documentação digitalizada previsto 

neste Edital para o e-mail iepac@seconci-sp.org.br ou via SEDEX para: SECONCI – SP. Setor IEPAC 

– 9º Andar. Av. Francisco Matarazzo, 74 - Barra Funda, São Paulo - SP, CEP: 05001-100.  

Importante: 

 O prazo final para postagem no correio não poderá ser posterior ao último dia de inscrição; 

 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de devolução da importância paga, em 

hipótese alguma;  

 Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o 

motivo alegado; 

 Candidatos com curso no exterior deverão apresentar diploma revalidado por Universidade 

Pública, na forma da lei e, se estrangeiro, deverá apresentar também visto permanente e 

proficiência da língua portuguesa, comprovada por instituição oficial, de acordo com as 

Resoluções CFM nº 1.615/2001, nº 1.620/2001, nº 1.630/2001 e CFM nº 1.669/2003. Estes 

documentos deverão ser encaminhados  com os demais documentos exigidos para inscrição. 
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3. 1 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

a) Para Áreas de Atuação da Ginecologia: O processo seletivo constará de prova de 

conhecimento, análise e arguição curricular e entrevista, sendo os candidatos avaliados com base 

na sua PROVA (Peso 8) + ENTREVISTA (Peso 1) + CURRICULUM (Peso 1), sendo necessário totalizar 

média 5 para aprovação. 

1. A seleção será realizada através de prova de múltipla escolha, entrevista e análise do 

“Curriculum Vitae”.     

2. A prova terá peso 8. 

3. A entrevista terá peso 1. 

4. A análise do “Curriculum Vitae” terá peso 1. 

5. Carga Horária: A ser detalhada no momento da entrevista. 

 

b) Para Biólogo Embriologista: O processo seletivo constará de prova de conhecimento sobre: 

Divisão Celular, Processamento Seminal, Fertilização In Vitro, Classificação Embrionária, 

Congelamento de Semen, Vitrificação de Óvulos e Embriões. 

1. A seleção será realizada através de prova de múltipla escolha, entrevista e análise do 

“Curriculum Vitae”.     

2. A prova terá peso 8. 

3. A entrevista terá peso 1. 

4. A análise do “Curriculum Vitae” terá peso 1. 

5. Carga Horária: A ser detalhada no momento da entrevista 

 

3.2 - Data da Prova: 25 de Fevereiro de 2023 – Sábado Horário das 08:00 as 14:00 h. 

 

3.3 - Local das Provas: Centro de Referência da Saúde da Mulher – Hospital da Mulher 

                                           Av. Rio Branco, 1162 - São Paulo/SP 

                                        

3.4. PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

a) Para Áreas de Atuação da Ginecologia: 

A prova será composta por 40 questões de múltipla escolha, sendo 20 questões de Ginecologia 

Geral e mais 20 questões nas especialidades específicas para cada área, com duração máxima 

prevista de 01 (uma) hora. 
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b) Para Biólogo Embriologista:   

A prova será composta de 20 questões de múltipla escolha da especialidade, conforme 

descritivo do item 3.1.b), com duração máxima prevista de 01 (uma) hora. 

c) Comum a todas as áreas: 

1. O candidato deverá apresentar-se no local com 30 minutos de antecedência, não sendo 

permitida sua entrada após o início das atividades. 

2. Somente será admitido à sala de prova, o candidato que estiver munido dos seguintes 

documentos originais: cédula oficial de identidade ou carteira do Conselho Regional de Medicina 

(CRM) ou passaporte ou Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de 

Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97) ou Certificado de Reservista. 

3.  Os eventuais erros de digitação do nome, número do documento de identidade, sexo, escola 

de origem e demais dados cadastrais, que não comprometam a boa aplicação da prova e/ou 

classificação do candidato, deverão ser corrigidos somente no dia da aplicação das provas, em 

formulário específico. 

4. O candidato deverá comparecer no local das provas munido de caneta esferográfica de tinta 

azul ou preta, lápis e borracha. 

5. O candidato deverá assinalar suas respostas, na folha designada, com caneta esferográfica. 

6. Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma 

resposta, emenda ou rasura, ainda que legível, ou que estejam preenchidas a lápis. 

7. Será excluído da seleção o candidato que: 

8. Apresentar-se após o horário estabelecido; 

9. Não comparecer à prova ou a entrevista, seja qual for o motivo alegado; 

10. Não apresentar documento que bem o identifique; 

11. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorrida meia 

hora do início das provas; 

12. For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou 

impressos não permitidos, ou calculadora; 

13. Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 

14. Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 

15. Não devolver integralmente o material recebido; 

16. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
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3.5 - PRESTAÇÃO DA ENTREVISTA E ANÁLISE DO CURRÍCULO 

 A entrevista e a análise do “Curriculum Vitae” ocorrerão sequencialmente à prova, no mesmo       

dia. 

 

3.6 - Divulgação do resultado Final: 28/02/2023 

A nota final, por ordem de classificação, será divulgada no site do SECONCI-SP (www.seconci-

sp.org.br). Não haverá revisão da avaliação. 

 

4.1 - VAGAS, ESCOLHA E ADMISSÃO 

1. Os candidatos serão convocados por e-mail para o preenchimento das vagas por ordem de 

classificação. 

2. Será exigido na matrícula: cópia da Apólice de Seguro Acidentes Pessoais. 

Além do que, o candidato classificado deverá apresentar a seguinte documentação original: 

a) Para Áreas de Atuação da Ginecologia: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); cédula de identidade; 

inscrição junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM); e Certificado de Residência Médica 

reconhecida pelo MEC ou Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia – TEGO. 

b) Para Biólogo Embriologista:  Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); cédula de identidade (RG); 

inscrição junto ao Conselho Regional de Biologia (CRBio) ou ao Conselho Regional de Biomedicina 

(CRBM) 

 

4.2 - MATRÍCULA DOS APROVADOS: 

Os candidatos aprovados serão convocados e efetuarão sua matrícula no dia: 03/03/2023, 

pessoalmente na Secretaria do Instituto de Ensino e Pesquisa Armênio Crestana - IEPAC | SECONCI-

SP, Avenida Francisco Matarazzo, nº 74 - 9º andar, no horário das 8h30 às 16h30, de segunda a 

sexta-feira. 

 

No caso de matrícula por procuração, esta deverá apresentar as assinaturas reconhecidas em 

Cartório, mediante instrumento de mandato, acompanhado de cópia da cédula de identidade do 

candidato e apresentação da cédula de identidade do procurador. Deverá ser apresentada uma 

procuração para cada candidato, que ficará retida. A procuração deve ser específica para matrícula 

no “Curso de Aperfeiçoamento em Ginecologia e Laboratório de Reprodução 

Humana/Embriologista - Ano 2023 e toda a documentação deverá ser encaminhada para o IEPAC 

| SECONCI-SP, no endereço supracitado. 
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4.3 - DATA DE INÍCIO DOS ESTÁGIOS: 06 DE MARÇO DE 2023 

 

5 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. O prazo de validade do Concurso é de 30 (trinta) dias após a data determinada para o início do 

“Curso de Aperfeiçoamento em Ginecologia e Laboratório de Reprodução 

Humana/Embriologista - Ano 2023. 

2. Se o candidato aprovado e convocado não se apresentar e não efetivar sua matrícula no prazo 

legal, será convocado o primeiro excedente classificado, tendo o mesmo prazo para a 

apresentação e efetivação da matrícula. De igual forma, caso o novo convocado não se apresente 

no prazo estipulado, será considerado desistente e convocado o próximo da lista de classificação. 

3. A inscrição importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das 

condições da seleção, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes. 

4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificados 

posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com todas as 

suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 

5. O referido curso terá a duração de 12 (doze) meses, conforme cronograma a ser divulgado. 

6. Os itens do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será 

mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

7. Os casos omissos serão apreciados e julgados pela Comissão de Ensino do Instituto de Ensino 

Pesquisa Armênio Crestana – IEPAC | SECONCI-SP. 

 

ESPECIFICAÇÕES EXTRAS: 

UROGINECOLOGIA 

Objetivo - Capacitar médicos para assistência na área de uroginecologia. 

Público alvo - Médico ginecologista com residência médica em Ginecologia/Obstetrícia ou ter 

TEGO (título de especialista em ginecologia e obstetrícia). 

Avaliação da aprendizagem 

- Qualitativa: Escala Global de Avaliação (Escala GPS) que avalia prontidão, cordialidade e aspecto 

técnico. 

- Quantitativo: Prova teórica ao final de cada módulo do curso. 

Programa - O curso de especialização em Uroginecologia do Hospital Pérola Byington tem o 
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objetivo capacitar ginecologistas para assistência na área da Uroginecologia.  

O curso abrangerá atividades assistenciais, de ensino e pesquisa nas áreas ambulatorial, 

hospitalar e métodos diagnósticos. 

O curso será realizado no ambulatório, hospitais e centro diagnóstico vinculados a  Instituição e 

o médico será capacitado para atuar nas diferentes áreas da uroginecologia: 

2.3.1 ambulatórios de uroginecologia 

2.3.2 fisioterapia do assoalho pélvico 

2.3.3 pessários vaginais 

2.3.4 cirurgias uroginecológicas 

2.3.5 cirurgias minimamente invasivas para incontinência urinária 

2.3.6 botox intravesical 

2.3.7 urodinâmica 

2.3.8 cistoscopia 

Horários:  -  Atividades serão das 07:00 às 19:00 

                         - Carga horária: - Semanal: 40 horas (atividades teóricas e práticas) - 4x/sem 

Atividades contempladas pelo setor: 

Atendimento assistencial às pacientes, treinamento em urodinâmica, fisioterapia do assoalho 

pélvico e em pessários vaginais, além de participação em cirurgias básicas em uroginecologia 

(colpoperineoplastia, colpoplastia anterior,cirurgia de halban,ninfoplastia, sling retropúbico, 

cistoscopia). 

Participação em cirurgias de complexidade média em uroginecologia (sling transobturador, 

histeropexias, correção de prolapsos de cúpula e histerectomias vaginais, mini-sling, botox, 

uretrolise, fístulas vaginais, extrusões de tela ). 

Ao final do estágio, esperamos que estejam capacitados a cuidar de pacientes com sintomas 

uroginecológicos, aptos utilizar as diversas técnicas cirúrgicas no tratamento de patologias 

específicas como Incontinência urinária e prolapsos genitais, e a realizar cistoscopias e estudos 

urodinâmicos. 

 

ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA 

O programa é composto pelas seguintes atividades, cuja participação é realizada em ciclos de 40 

dias e se repetem por 3 vezes: ambulatório, centro cirúrgico de histeroscopia, centro cirúrgico 

de laparoscopia. Além disso, semanalmente temos reunião científica e treinamento em pelvic 

trainers. 
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REPRODUÇÃO HUMANA 

O especializando terá a seguinte carga horária: 32 horas semanais, com direito a um dia livre na 

semana. Haverá, além disso, um plantão mensal aos fins de semana, para realização de 

eventuais procedimentos agendados (aspiração folicular, transferência de embriões, 

monitorização ecográfica). 

Atividades práticas 

O programa de especialização prevê as seguintes atividades práticas: Monitorização ecográfica e 

hormonal do desenvolvimento folicular; Monitorização ecográfica e hormonal do preparo 

endometrial; Aspiração folicular; 

Transferência de embriões a fresco e congelados; 

Realização de ultrassonografia para transferência embrionária; 

Acompanhamento dos aconselhamentos e procedimentos de preservação da fertilidade em 

pacientes oncológicas; 

Participação nas histeroscopias diagnósticas indicadas pelo setor e realizadas pela equipe de 

endoscopia pélvica; 

Participação nos procedimentos cirúrgicos de andrologia, como coleta cirúrgica de 

espermatozoides, biópsias testiculares e correção de varicocele. 

Acompanhamento da rotina do laboratório de manipulação de gametas e 

criopreservação. 

Acompanhamento das atividades ambulatoriais do setor. 

Atividades teóricas e de pesquisa 

Os especializandos terão aulas dos temas básicos da reprodução assistida, nas reuniões de 

quarta-feira. Ainda nessas reuniões, serão discutidos casos clínicos e apresentados e discutidos 

artigos relevantes publicados nas principais revistas da especialidade. 

Às terças e sextas feiras, das 11:30 às 13:00, serão discutidos artigos e (ou) eventuais pesquisas 

clínicas em andamento no setor. 

 

LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO HUMANA/EMBRIOLOGISTA 

Objetivo: Capacitar biólogos e biomédicos em todas as técnicas laboratoriais da Reprodução 

Assistida. A carga horária é de 30h por semana e um final de semana por mês. A duração do 

estágio é de obrigatoriamente 2 anos.  

Público alvo: biólogos e biomédicos que completaram a graduação 

Atividades Práticas: controle de qualidade laboratorial, espermograma, processamento seminal, 

preparo de amostras de espermatozóides obtidos por coleta alternativa, congelamento de 
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sêmen, fertilização in vitro clássica, ICSI, classificação embrionária, vitrificação de óvulos e 

embriões, biópsia embrionária. 

Teoria: O estágio conta com aulas semanais todas as 4as feiras, com todo o setor da reprodução 

humana, além de discussões de artigos científicos. 

Produção científica: O aperfeiçoando será estimulado a produzir um artigo científico durante o 

período do estágio. 

 

ONCOLOGIA CIRÚRGICA GINECOLÓGICA 

Objetivo: Capacitar médicos para assistência na área de Ginecologia Oncológica, com foco 

prioritário em Cirurgia Oncológica e Enfermaria de Oncologia. 

Público Alvo: Médicos com Residência em Ginecologia e Obstetrícia concluída ou que possuam 

TEGO (Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia. 

Atividades Práticas: 

 Cirurgia dos diversos cânceres ginecológicos (vulva, vagina, colo, corpo, tubas, ovários 

e peritônio) – participação ativa em todos os procedimentos; 

 Evolução diária das Enfermarias de Oncologia Cirúrgica (e complicações clínicas); 

 Interconsultas de Oncologia Cirúrgica dentro do CRSM; 

 Discussões em Cuidados Paliativos (pacientes em ambiente hospitalar); 

 Ambulatório de Ginecologia Oncológica. 

Atividades Teóricas: 

 Visitas diárias em Enfermarias com preceptor; 

 Reuniões Clínicas semanais do Núcleo de Oncologia Cirúrgica. 

Modelo do Estágio: 

Carga Horária: integral, 60 horas/semanais (2ª a 6ªf das 7:00h às 19:00h). Visitas de Enfermaria 

aos finais de semana e feriados (em modelo de escala). Com o quadro completo, serão 6 

aperfeiçoandos divididos em 3 duplas. 

Cada dupla permanece nos setores principais do CRSM: Ambulatório, Centro Cirúrgico e 

Enfermarias, rodízio mensal, totalizando 4 ciclos trimestrais. 

Todo o estágio é supervisionado presencialmente por preceptores ou médicos 

assistentes, diariamente. 

Opcional: Extensão do curso por mais um ano de acordo com aprovação, desempenho e 

autorização da direção responsável. 
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SEXOLOGIA 

Objetivo - Capacitar médicos para assistência na área de Sexualidade Humana, com participação 

multidisciplinar e multiprofissional. 

O Programa é constituído de atividades práticas e teóricas: ambulatório, aulas, 

seminários, apresentação e discussão de casos. 

Carga horária semanal: 8 horas (período parcial). 

Público alvo - Médico ginecologista com residência médica em Ginecologia/Obstetrícia ou ter 

TEGO (título de especialista em ginecologia e obstetrícia). 

 

São Paulo, 03  de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

DR. NELSON GONÇALVES 

Coordenador da Comissão de Residência Médica  

Centro de Referência da Saúde da Mulher 
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