Curso de Especialização em
Medicina do Trabalho
Credenciado pela ANAMT/AMB no Rio Grande do Sul
Articulado com a Residência Médica em Medicina do Trabalho do HCPA
SELEÇÃO - 30ª EDIÇÃO - 2018-2020
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OBJETIVOS
Visa a formação de Médicos do Trabalho habilitados
a exercerem suas atividades tanto em Serviços de
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) de
empresas, como em Programas de Atenção à Saúde
do Trabalhador. É propósito do curso formar um
profissional crítico e instrumentalizado
instrumentaliz
para
compreender a realidade da saúde e trabalho no
Brasil, propor alternativas de modificações nos
ambientes e na organização do trabalho e prestar
assistência adequada aos trabalhadores.
DESCRIÇÃO DO CURSO
O curso desenvolve-se
se através de disciplinas,
disciplinas
envolvendo aulas expositivas,
ositivas, atividades de ensino a
distância, leituras
ituras de textos, debates, paineis
paine e
trabalhos em pequenos e grandes grupos, visitas de
observação,
ervação, estágios práticos e uma monografia de
conclusão (TCC).
VAGAS
35 (trinta e cinco).
PÚBLICO-ALVO
Graduados em Medicina.
REGIME DE AULAS O curso tem a duração de dois
anos. Ass aulas presenciais ocorrerão a cada 15 dias,
sextas-feiras (noite) e aos sábados (manhã e à tarde).
A partir do segundo semestre de curso será exigida a
participação do aluno
luno em atividades práticas na
forma de estágio com supervisão, sendo que parte
desta
atividade
deverá
ser
realizada
obrigatoriamente no HCPA (100h).

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Enviar e-mail para cedop@ufrgs.br
cedop
solicitando a
inscrição entre os dias 04/10/2018 a 27/10/2018.
Para completar a inscrição, o candidato deverá enviar,
em formato digital PDF, os seguintes documentos:
-Cópia do Diploma do curso de Medicina (frente e
verso);
-Cópia
Cópia de identidade com número
n
de CPF.
-Cópia dee comprovante de registro no CRM (identidade
médica);
-Cópia de comprovante
mprovante de residência;
-Currículo resumido;
-Carta de interesse na Especialização
specialização dirigida
d
à direção
do curso, explicitando os motivos que levam
leva o candidato
à realização do curso;
-Ficha
Ficha de inscrição devidamente preenchida- acesso em
https://drive.google.com/open?id=1BITQmoyudFFtjHHEi_e03s_JrTgiBJzy
ttps://drive.google.com/open?id=1BITQmoyudFFtjHHEi_e03s_JrTgiBJzy

O candidato deverá realizar o download do arquivo
para completar as informações e, após, salvá-lo
salvá
em
formato PDF para encaminhá-lo
encaminhá
juntamente com a
demais documentação solicitada.
Não se efetivarão inscrições que não apresentem
todos os documentos requeridos.
requer
SELEÇÃO
A seleção será realizada através de entrevista
(agendada posteriormente por e-mail)
e
e de avaliação de
currículo e de carta dirigida à Coordenação
explicitando os motivos que levaram o candidato à
realização do curso

CUSTO

LOCAL DA ENTREVISTA Será confirmado por e-mail
após inscrição.

Matrícula: R$ 1.120,00

RESULTADO FINAL

20 parcelas de R$ 1.120,00 (ou à vista com 5% de
desconto).

Será

publicado
no
site
http://www.ufrgs.br/
medtrabalho e enviado por e-mail
e
aos candidatos.

