
 

  

 
DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO 

GERÊNCIA DE ENSINO 
 

PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM CIRURGIA DE OMBRO E COTOVELO 
 
 

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal convoca para            
matrícula em 1ª chamada o candidato (listado abaixo) do processo seletivo do Programa             
de Treinamento em Serviço - Aperfeiçoamento Profissional em Cirurgia de Ombro e            
Cotovelo:  

 
      

Candidato (a) Nº de 
Inscrição 

Nota da 
Análise 

Curricular 

Nota  
da 

Entrevista 

 
Nota 
Final 

 
Situação 

Final 

KALEU COSTA NERY 004 17 9,0 26,0 Aprovado 

 

O candidato selecionado deverá efetuar a matrícula no dia 31 de março de 2020,              

presencialmente, na Secretaria de Gestão Acadêmica, SMHS – Área Especial – Quadra            

101 – Brasília/DF – prédio da DITEC localizado em frente ao Pronto Socorro do Hospital               

de Base, das 08:00 às 18:00, efetuando a entrega de todos os documentos exigidos              

dentro do envelope, listados abaixo:  

 

a) Formulário de Inscrição preenchido, com letra legível, datado e assinado; 

b) Comprovante de depósito de pagamento da taxa de inscrição; 

c) Uma (1) fotografia 3x4, recente, com o nome completo do candidato escrito no             

verso. Não serão aceitas fotos escaneadas;  

d) Fotocópia autenticada do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha); 

e) Comprovante de inscrição no Conselho de sua categoria profissional no Distrito           

Federal. (Caso tenha registro em outro Estado deverá apresentar o comprovante           

atual de inscrição e  reapresentar em até 30 (trinta) dias o do Distrito Federal); 

f) Fotocópia autenticada e legível da carteira de identidade em que conste o campo             

naturalidade (frente e verso na mesma folha); 

g) Fotocópia legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso conste             

o número na carteira de identidade;  

 

 
 

 
 
 

 

  



 

  

 

h) Fotocópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em            

relação ao diploma de graduação;  

i) Original e fotocópia legível da declaração ou diploma de conclusão do Programa            

de residência  em Ortopedia e Traumatologia; 

j) Original e fotocópia do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia           

(TEOT) pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT)         

(autenticado); 

k) Comprovante de vacinação atualizado, especialmente as vacinas contra Difteria,          

Tétano e Hepatite B;  

l) Comprovante militar para homens: Certificado de reservista, ou Certificado de          

Dispensa de Incorporação, ou Certidão de Situação Militar, Certificado de          

Alistamento Militar; 

m) Certidão negativa do conselho profissional. 

n) Pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser              

depositada na conta do Instituto: 

Banco: 70 – BRB  

Agência: 0215 - HBDF 

Conta: 215.009.647-6 

CNPJ: 28.481.233/0001-72 

Favorecido: Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal -           
IGESDF 

 

 

OBSERVAÇÃO 1: o candidato poderá apresentar fotocópia legível dos itens “d” e            

“l”, acompanhada do documento original. As fotocópias serão conferidas com o           

original na Secretaria Integrada de Gestão Acadêmica - SIGA e devem ser            

encaminhadas em papel A4 na cor branca.  

 

OBSERVAÇÃO 2: a falta da apresentação de quaisquer documentos no ato da matrícula             
implicará na eliminação automática do candidato. Sendo convocado o candidato          
subseqüente para apresentação dos referidos documentos. 

 

 
 

 
 
 

 

  



 

  

 

 

OBSERVAÇÃO 3: as primeiras atividades do programa terão início no dia 2 de               

abril, portanto, o candidato matriculado deverá encaminhar e-mail para         

leonidasbomfim1@gmail.com - o Coordenador do Programa – Dr. Leônidas Bonfim          

para alinhamento, com cópia para escoladesaude@igesdf.org.br.  

 

Registre-se.  
Publique-se. 

Brasília/DF, 30 de março de 2020.  
 
 

 
COMISSÃO DE SELEÇÃO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO  

PROFISSIONAL EM CIRURGIA DE OMBRO E COTOVELO 
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