
ANEXO I

PROGRAMA DAS PROVAS

l. Diagnóstico por imagem do sistema geniturinário

2. Litíase urinária: epidemiologia, fisiopatologia diagnóstico e tratamento

3. Hiperplasia prostática benigna: epidemiologia, fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico e

tratamento

4. Câncer de próstata: epidemiologia, fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico e tratamento

5. Disfunção erétil: fisiopatologia, avaliação e tratamento

6. Deficiência androgêmca do envelhecimento masculino (DAEM)

7. Incontmência urinária femmina - epidenúologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento

8. Escroto agudo - diagnóstico diferencial e ü-atamento

9. Infecções sexualmente transmissíveis

10. Tumores renais: classificação, diagnóstico, estadiamento e tratamento

11. Carcinoma urotelial de bexiga: epidemiologia, classificação, diagnóstico, estadiamento e

tratamento

12. Tumores germinativos do testículo: epidemiologia, classificação, diagnóstico, estadiamento e

tratamento

13. Refluxo vesico-ureteral

14. Enurese

15. Traumatismo trato urinário
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Anexo II

TABELA DE PONTUAÇÃO

l - Grau Académico (máximo de 5,0 pontos)
- Doutorado: 5,0

- Mestrado: 2,0
- Residência: 1,0

- Especialização: 0,5

II - Produção científica (máximo de 2,0 pontos)
- Apresentação de trabalhos em Congresso: 0,05 por trabalho apresentado (máximo de

0,25)
- Publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou classificada

como Qualis: 0,15 por artigo publicado (máximo de 1,5)
- Capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente: 0,2 por capítulo (máximo de 0,4)
- Autoria ou Co-autoria de livro, com ISBN ou equivalente: 0,25 por livro (máximo de 0,5)

Ill - Experiência docente (máximo de 2,0 pontos)
- Monitoria: 0,1 por semestre (máximo de 0,4)
- Professor efetivo ou contratado em outra Instituição de Ensino Superior: 0,5 por

semestre (máximo de 2,0)

IV - Experiência profissional não docente (máximo de 1,0 ponto)
- Aprovação em concurso público (municipal, estadual ou federal) para a área de

interesse: 0,25 por aprovação (máximo de 0,5)
- Atuação profissional comprovada por documentação idônea: 0,05 por ano de atuação

(máximo de 0,5)


