
 

 

 
EDITAL DO CURSO AVANÇADO EM GINECOLOGIA 

MINIMAMENTE INVASIVA  
MATTER GROUP - 2020 

 
OBJETIVO: Aperfeiçoamento em Ginecologia Minimamente Invasiva, Curso Avançado em Ginecologia 
Minimamente Invasiva com experiência e vivencia em hospital publico e privado. Capacitação em cirurgia 
ginecológica minimamente invasiva com grandes complexidades.  
Atividades do curso: 

 Atividade prática em consultório ginecológico em Cirurgia Ginecológica 

 Atividades em acompanhamento paciente internada e procedimentos ginecológicos  

 Acompanhar os tratamentos nos hospitais públicos e privados onde a equipe atua.  

 Atividade teórica e discussão de casos 
Competência 

 Single Port 

 Técnicas Notes  

 HTA por vídeo-laparoscopia  

 Endometriose 

 Dissecção pélvica Profunda 

 Nerv Spering 

 Introdução Oncologia Pélvica 
 

Além disso, o programa do curso inclui uma formação sólida acadêmica, sendo esperado que ao final 
do treinamento, o especializando tenha finalizado ao menos um projeto científico com publicação em 
revista internacional.  
 
COORDENADORES:  
Dr. Francis Helber - Geral  
Dr. Marcelo Steiner 
Dr. Thomaz Gabriel Miklos  
Dra. Najla Tayfour 
 
REALIZAÇÃO: CENTRO DE ENSINO E PESQUISA MATTER GROUP LTDA 
Coordenação: Dr. Marcelo Steiner  
 
EXCELÊNCIA DO PROGRAMA:  

 Equipe de coordenadores com destacada atuação em Endoscopia Ginecológica 

 Aprimoramento da performance assistência clinica nas diferentes áreas de atuação da ginecologia 
cirúrgica;  

 Atividade intensa na área de ensino: visitas médicas, reuniões científicas e cursos;  

 Estímulo e acompanhamento na produção científica;  

 Grupo de Endoscopia Ginecológica com reconhecimento científico; 

 Interação multidisciplinar e multiprofissional: Urologia, Cirurgia Geral, Oncologia.  
  

 
INFORMAÇÕES GERAIS:  
Duração do curso: 1 ano - 02/03/2020 à 28/02/2021 ou 960 horas ano  
Carga Horária: 20 horas semanais  



 

 

Atividades: 

 Atividades cirúrgicas  

 Atividades ambulatoriais/enfermaria  

 Atividades científicas  

 Trabalho de Conclusão do Curso  
 
PRÉ-REQUISITO: Experiência comprovada em Endoscopia Ginecológica e / ou Videolaparoscopia Cirúrgica. 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃODO CURSO:  

 Trabalho de Conclusão do Curso:  
 Definição do tema e orientador até 29/06/2020;  
 Entrega, apresentação para banca examinadora e encaminhamento para publicação até o 

término do curso.  

 Submissão de ao menos um artigo científico em revista internacional até o término do curso;  

 Avaliação de competências e conhecimentos técnicos em intervalo a ser definido pela 
coordenação;  

 Avaliação de desempenho profissional.  
 
DA INSCRIÇÃO:  
Período de Inscrição: 15/12/2019 à 07/02/2020.  
Inscrição on-line Acessar o site www.mattergroup.com.br preencher todos os dados solicitados. 
Taxa de Inscrição: Gratuita  
 
DO PROCESSO SELETIVO:  
O processo seletivo será realizado através de entrevista e análise de currículo.  
A entrevista e análise de currículo para os candidatos  
Dia: 12/02/2020.  
Local: à definir.  
Horário: 09:00 
DO RESULTADO: Dia: 21/02/2020. 
DA MATRÍCULA: Período da matrícula: 20/02/2020 à 28/02/2020.  
Local: Rua Antônio Camardo , 1001 – MatterClin.  
 
Documentos necessários:  

 01 cópia simples da Certidão Ético Profissional CREMESP;  

 01 cópia simples da Certidão de Quitação de Anuidade do CREMESP;  

 01 fotos 3x4;  

 01 cópia do CPF;  

 01 cópia do RG; sendo obrigatória a apresentação do documento original na realização do processo 
seletivo. 

 01 cópia simples do CRM de São Paulo (frente e verso);  

 01 cópia simples da Carteira de vacinação;  

 01 cópia autenticada do Diploma de Graduação;  

 01 cópia autenticada do certificado e/ou declaração de conclusão da Residência Médica e/ou 
estágio em Ginecologia reconhecido pelo MEC  

 01 cópia autenticada do certificado e/ou declaração de conclusão da especialização de 1 ano de 
Endoscopia Ginecológica ou Videolaparoscopia Cirúrgica. 

 01 cópia do currículo resumido (Vitae ou Lattes);  

 01 cópia autenticada da Apólice de Seguro de Vida e Acidente de Trabalho sendo renovada 
anualmente até o final da especialização;  
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Os documentos solicitados para a efetivação da matrícula são de responsabilidade do candidato e a 
falta da documentação exigida conforme relação acima acarretará no cancelamento da vaga mesmo que 
tenha obtido aprovação final no concurso, exceto no caso do CRM de São Paulo no qual o candidato terá 
prazo de 60 (sessenta) dias para entregar o novo CRM/SP a partir da data da matrícula.  

A documentação entregue na matricula não é devolvida. Após o pagamento a taxa de matrícula não 
é devolvida.  
Considerações: 

 Candidatos Brasileiros Formados no Exterior deverão apresentar uma cópia autenticada do diploma 
revalidado por Universidade Pública Brasileira de acordo com as Resoluções CFM nº 1.831/2008 e 
nº 1.832/2008.  

 Candidatos Estrangeiros deverão apresentar uma cópia autenticada dos seguintes documentos: 
visto permanente, diploma revalidado por Universidade Pública Brasileira e Termo de Proficiência 
de Língua Portuguesa comprovada por Instituição oficial, de acordo com as Resoluções CFM nº 
1.831/2008 e nº 1.832/2008.  

 No ato da matrícula e após leitura cuidadosa o aluno deverá assinar o Contrato e Prestação de 
Serviços Educacionais, juntamente com o Requerimento de Matrícula e o Termo de Recebimento 
do Código de Conduta da Matter Group   

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
1. Serão chamados para o “Curso Avançado em Ginecologia Minimamente Invasiva” para ocupação das 
vagas os primeiros classificados com as maiores notas. Em caso de não ocupação da vaga por desistência, 
por não aprovação dos candidatos por nota mínima ou ausência de candidatos inscritos, as vagas restantes 
poderão ser remanejadas entre os segmentos respeitando-se, entretanto, a ordem final de classificação, a 
critério da Comissão. 
2. O prazo de validade do Concurso é de 30 (trinta) dias após a data determinada para o início do “Curso 
Avançado em Ginecologia Minimamente Invasiva”.  
3. Se o candidato aprovado e convocado não se apresentar e não efetivar sua matrícula no prazo legal, será 
convocado o primeiro excedente classificado, tendo o mesmo prazo para a apresentação e efetivação da 
matrícula. De igual forma, caso o novo convocado não se apresente no prazo estipulado, será considerado 
desistente e convocado o próximo da lista de classificação. 
4. A inscrição importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições da 
seleção, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes. 
5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificados 
posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas 
decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 
6. Os médicos aprovados no “Curso Avançado em Ginecologia Minimamente Invasiva”, devidamente 
matriculados, pagarão mensalmente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao MATTER GROUP LTDA para 
cobrir custos.  
7. O referido curso terá a duração de 12 (doze) meses, conforme cronograma a ser divulgado. 
8. Os itens do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
ou aviso a ser publicado. 


