
 

 

EDITAL DO PROGRAMA TEÓRICO-PRÁTICO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA  
EM ONCOPLASTIA E RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA 2023 DE GOIÂNIA/GO 

 
 
O Programa Teórico-Prático de Educação Continuada em Oncoplastia e Reconstrução Mamária é um curso da 
Sociedade Brasileira de Mastologia, realizado presencialmente em 11 (onze) módulos no período de junho de 2023 
a abril de 2024, contando com a participação de professores nacionais e internacionais, com carga horária 
de 330 horas, no Hospital Araújo Jorge – Goiânia/GO. 
 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
A organização e o processo seletivo deste curso caberão à Sociedade Brasileira de Mastologia – SBM, através dos 
organizadores, de acordo com os critérios estabelecidos. 
 

2. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
Ser Mastologista Titular (TEMa - Título de Especialista em Mastologia) ou ter finalizado residência médica em 
mastologia e apresentar o RQE. 
Ser sócio quite da SBM (o candidato que não estiver quite, deve regularizar sua situação, antes da assinatura do 
contrato). 
 

3. DAS INSCRIÇÕES – PERÍODO/LOCAL/TAXAS 
As pré-inscrições serão efetuadas no período de 10/03/2023 a 14/04/2023 através do e-mail 
oncoplastiagoiania@sbmastologia.com.br, com envio do Curriculum Lattes completo na forma de anexo. 
 
O valor da mensalidade será de 11 (onze) parcelas de R$ 7.000,00 (sete mil reais), totalizando o investimento em 
R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).  
 

4. AVALIAÇÃO 
Na avaliação dos candidatos, utilizaremos como critério de desempate, de forma objetiva, em ordem decrescente 
de importância, os itens abaixo: 
 

 Egressos de outros cursos de oncoplastia da SBM que sintam a necessidade repetir o curso para maior 
aperfeiçoamento, 

 Mastologistas que tenham vínculo profissional com ACCG; 

 Título de Especialista em Mastologia (TEMa);  

 Ser preceptor em serviço de residência médica em Mastologia;  

 Residência médica em Mastologia; 

 Doutorado;  

 Mestrado;  

 Número de publicações em revistas científicas indexadas 

 Número de trabalhos científicos apresentados em congressos;  

 Número de outras atividades científicas (monitorias, participação em centro acadêmico, cargos de 
direção em associações médicas ou estudantis); 

 Número de participações em congressos; 

 Idade.  
 
Em caso de desistência, será chamado o próximo candidato, de acordo com os critérios acima. 
 

5. DA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO  
A Sociedade Brasileira de Mastologia - SBM enviará a confirmação de inscrição por e-mail. 

mailto:oncoplastiagoiania@sbmastologia.com.br


 

 

O candidato tem até a data de 10 de maio de 2023 para confirmar a inscrição, assinar o contrato e realizar o 
pagamento da primeira parcela. 
 
 
 

6. DA REALIZAÇÃO DOS MÓDULOS  
As datas previstas para a realização dos módulos poderão ser alteradas, entretanto serão previamente 
informadas. 
 

MÓDULOS DATAS PROVÁVEIS 2023-2024 

1º 29/06/2023 a 01/07/2023 

2º 27/07/2023 a 29/07/2023 

3º 31/08/2023 a 02/09/2023 

4º 28/09/2023 a 30/09/2023 

5º 26/10/2023 a 28/10/2023 

6º 23/11/2023 a 25/11/2023 

7º 14/12/2023 a 16/12/2023 

8º 25/01/2024 a 27/01/2024 

9º 22/02/2024 a 24/02/2024 

10º 21/03/2024 a 23/03/2024 

11º 25/04/2024 a 27/04/2024 

 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

10/03/2023 a 14/04/2023 Inscrições 

17/04/2023 a 26/04/2023 Análise do Curriculum Lattes e divulgação do resultado 

10/05/2023 
Data limite para confirmação de inscrição, assinatura do 
contrato e pagamento da primeira parcela 

De 26/06/2023 a 27/04/2024 Realização do curso 

 
 
 

Rio de Janeiro, 07 de março de 2023. 
 

 
 
 
 
 

   Dr. Régis Resende Paulinelli                 Dr. Luiz Fernando Jubé Ribeiro 
Coordenador do Programa Teórico-Prático de                             Coordenador do Programa Teórico-Prático de 
Oncoplastia e Reconstrução Mamária da SBM                             Oncoplastia e Reconstrução Mamária da SBM 


