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g) Relação de cirurgias pediátricas, de médio e grande porte, realizadas nos 2 (dois) 

últimos anos, que deve conter: data, local de realização, iniciais e idade do paciente, nº de 

registro do prontuário e procedimento realizado. 

h) Comprovação de títulos adquiridos e atividades realizadas nos últimos dez (10) anos 

e Pós-Graduação em CIPE que somem, no mínimo, 100 (cem) pontos, de acordo com o Anexo 

II 

i) Ficha constante no Anexo III preenchida. 

 

2. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

2.1. O processo de inscrição se inicia com o preenchimento de formulário eletrônico específico 

no site da CIPE (www.cipe.org.br). 

2.2. O pagamento da taxa de inscrição será feito por depósito/ transferência em favor da 

Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, ao Banco Bradesco Agência 2062, Conta 

Corrente 24699-9. A taxa de inscrição será devolvida apenas nos casos em que os 

documentos apresentados referentes ao item 1.3 não forem suficientes para aceitação do 

candidato para o exame. 

2.3. As documentações de que tratam o item 1.3 deverão ser enviadas via Dropbox para a 

CIPE. Para tanto, deverá ser criada uma pasta no Dropbox nomeada por “Especial2020” 

seguido dos primeiro e último nomes do candidato (ex: Especial2020 Antônio Filho). Nesta 

pasta, serão incluídas pelo candidato todos os comprovantes em formato de arquivo .jpg ou 

.pdf. Em sequência, após confirmar que houve efetivamente o upload de todos os arquivos, a 

pasta deve ser compartilhada com o e-mail secretaria@cipe.org.br. Após, o candidato deve 

notificar a realização do compartilhamento por email para a secretaria da CIPE. Após 24h do 

envio, o candidato será contactado por email confirmando o recebimento da pasta 

compartilhada com os arquivos. 

 

3. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 

3.1. Os candidatos receberão a confirmação da inscrição por e-mail. 

3.2. Caso não receba a confirmação de sua inscrição até 31 de outubro de 2020, o candidato 

deverá entrar em contato com a secretaria da CIPE por e-mail: secretaria@cipe.org.br 

 

4. DAS PROVAS 

4.1. O candidato cuja inscrição tenha sido aprovada pela CETE/CIPE se submeterá às 

seguintes provas: escrita, oral e análise de currículo. 

4.2. O candidato deve respeitar os horários estabelecidos para as provas, bem como as 

normas adotadas pela CIPE que tomará as devidas medidas caso tais horários e normas forem 

desobedecidos. 
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5.3. O resultado final do Concurso será divulgado, a partir do dia 22 de novembro de 2020 no 

site da CIPE. Os aprovados receberão confirmação oficial por escrito, via e-mail, e os 

certificados serão emitidos conforme as normas da Associação Médica Brasileira. 

5.4 Eventual recurso só será aceito, para análise, até o prazo máximo de quinze (15) dias após 

a publicação dos resultados. 
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ANEXO II - Comprovação de títulos adquiridos e atividades realizadas 
 
Obs: Todos os itens devem ser referentes aos últimos dez (10) anos, exceto item 1. Pós-
Graduação que não possui referência de tempo. 
 
01- Pós-Graduação: 
Residência Médica em Cirurgia Geral ou Pediatria (2 anos) = 3 pontos 
Residência Médica em CIPE (2 anos) = 8 pontos 
Residência Médica em CIPE (3 anos) = 10 pontos 
Especialização em Centro de Capacitação credenciado da CIPE (1 ano) = 4 pontos 
Dissertação de Mestrado em tema relacionado diretamente à CIPE = 15 pontos 
Tese de Doutorado em tema relacionado diretamente à CIPE = 20 pontos 
Pós-Doutorado ou Livre Docência em tema relacionado diretamente à CIPE = 30 pontos 
Dissertação de Mestrado em tema não relacionado diretamente à CIPE = 5 pontos 
Tese de Doutorado em tema não relacionado diretamente à CIPE = 10 pontos 
Pós-Doutorado ou Livre Docência em tema não relacionado diretamente à CIPE = 15 pontos 
 
02- Exercício de atividade docente em CIPE:  
Prof. Auxiliar = 0,5 ponto/ano (máximo de 5 pontos) 
Prof. Assistente = 0,7 ponto/ano (máximo de 7 pontos) 
Prof. Adjunto = 1 ponto/ano (máximo de 10 pontos) 
Prof. Associado = 1,2 ponto/ano (máximo de 12 pontos) 
Prof. Titular = 1,5 ponto/ano (máximo de 15 pontos) 
 
03- Exercício de atividade docente em Cirurgia ou Pediatria ou Anatomia:  
Prof. Auxiliar = 0,3 ponto/ano (máximo de 3 pontos) 
Prof. Assistente = 0,5 ponto/ano (máximo de 5 pontos) 
Prof. Adjunto = 0,7 ponto/ano (máximo de 7 pontos) 
Prof. Associado = 1 ponto /ano (máximo de 10 pontos) 
Prof. Titular = 1,2 ponto/ano (máximo de 12 pontos) 
 
04- Capítulo de livro sobre tema relacionados à CIPE = 5 pontos/ capítulo (máximo de 15 
pontos) 
 
05- Editor de livro sobre tema relacionado à CIPE = 15 pontos (máximo de 30 pontos) 
 
06- Trabalhos Científicos sobre assuntos relacionados à CIPE ou afins publicados em 
revistas médicas, como autor ou coautor:  
Publicação não indexada = 1 ponto/trabalho (máximo de 10 pontos)  
Publicação indexada Lilacs/Scielo = 3 pontos/trabalho (máximo de 15 pontos)  
Publicação indexada Pubmed = 5 pontos/trabalho (máximo de 20 pontos) 
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17- Cargos diretivos exercidos em sociedades médicas de CIPE: Por mandato integral de 
2 anos = 1 ponto (máximo de 5 pontos) 
 
18- Participação em bancas examinadoras em CIPE: 
Concursos = 5 pontos (máximo de 20 pontos) 
Mestrado e Doutorado = 5 pontos (máximo de 25 pontos) 
Livre Docência = 10 pontos (máximo de 30 pontos) 
 
19- Participação em bancas examinadoras em Cirurgia, Pediatria ou Anatomia: 
Concursos = 3 pontos (máximo de 15 pontos) 
Mestrado e Doutorado = 3 pontos (máximo de 18 pontos) 
Livre Docência = 5 pontos (máximo de 20 pontos) 
 

OBS: Os documentos referentes às atividades pontuadas deverão ser enviados agrupados 
por atividade e já com a pontuação pretendida anotada no Anexo II. Não serão aceitas 
inscrições de candidatos que não consigam totalizar 100 (cem) pontos.  
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Anexo IV – Conteúdo programático para as provas 

O programa das provas constará dos assuntos abaixo relacionados: 

01 – Pré e pós-operatório em cirurgia pediátrica 

02 – Transporte do paciente cirúrgico pediátrico 

03 – Resposta endócrina e metabólica do paciente cirúrgico pediátrico 

04 – Balanço hidroeletrolítico e acidobásico na criança 

05 – Nutrição enteral e parenteral na criança 

06 – Infecções congênitas e adquiridas em Cirurgia Pediátrica 

07 – Doenças hematológicas com implicações cirúrgicas 

08 – Doenças genéticas com implicações cirúrgicas 

09 – Acessos e procedimentos vasculares; procedimentos para diálise peritoneal; 
traqueostomias em crianças 

10 – Diagnóstico e aconselhamento pré-natal em doenças congênitas com implicações 
cirúrgicas 

11 – Cirurgia fetal 

12 – Princípios de anestesia pediátrica 

13 – Princípios de terapia intensiva pediátrica 

14 – Laboratório e métodos de imagem em Cirurgia Pediátrica 

15 – Trauma na criança 

16 – Doenças congênitas e adquiridas da Cabeça e Pescoço 

17 – Afecções congênitas e adquiridas do tórax em pediatria (pulmonares laringotraqueo-
bronquiais, pleurais, linfáticas, esofágicas, mediastinais diafragmáticas, mamárias e da parede 
torácica) 

18 – Doenças congênitas e adquiridas do abdome em pediatria (do aparelho digestivo, 
geniturinário, suprarrenal, mesentério, intra e retroperitoneais, parede abdominal e região 
inguinoescrotal) 

19 – Afecções congênitas e adquiridas da genitália externa na criança 

20 – Doenças congênitas e adquiridas dos membros superiores e inferiores em pediatria 

21 – Afecções congênitas e adquiridas da pele e tecido conjuntivo na criança 

22 – Malformações vasculares, malformações linfáticas e hemangiomas 

23 – Neoplasias benignas e malignas da infância 

24 – Mielodisplasias 

25 – Transplantes de órgãos em pediatria 

26 – Videocirurgia pediátrica 

27 – Gêmeos conjugados 
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