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Pontos para as provas: \^ '/

. Radiografia do tórax: pulmões coração e vasos da base;

2. Avaliação radiológica do esôfago e estômago;
3. Tomografia computadorizada de alta resolução: padrões e princípios do diagnóstico diferencial;
4. Patologias torácicas;

5. Ultrassonografia abdominal;

6. Doenças hepáticas difusas e focais;

7. Pancrêas: pancreatopatias não neoplásicas;
8. 'Estudo por imagens das vias biliares;

9. Condições não neoplásicas do trato urinário superior: Infeção, inflamação e infarto;

i 0. Avaliação ultrassonografica do 1° Trimestre da gravidez;

i l. Neoplasias do cólon e reto;

12. Neurorradiologia: alterações vasculares; neoplasias; processos inflamatórios e infecciosos;

traumatismo cranioencefálico.

3. Radiologia da mama;
14. Radiologia musculoesquelética;

t 5. Tireoide e paratireoide.
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Anexo II

DE

- (máximo de 5,0 pontos)
- Doutorado: 5,0
- Mestrado: 2,0

Residência: 1,0
- Especialização: 0,5

l! - 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)

!li ~ 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 - 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)


