
PROCESSO SELETIVO 2020 
 
 

EDITAL PARA O ESTÁGIO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA – GASTROCENTRO/ UNICAMP 

 
O Centro de Diagnóstico de Doenças do Aparelho Digestivo - 
GASTROCENTRO, da Universidade Estadual de Campinas, reconhecido como 
Centro de Treinamento pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva 
(SOBED), comunica aos interessados que estarão abertas as inscrições para:  
Curso de Especialização em Endoscopia Digestiva para o ano 2020. 
 
I. INSCRIÇÃO 
• As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no site da Extecamp: 
https://www.extecamp.unicamp.br  (Curso FCM-0282), a partir do dia 
04/11/2019. 
§ Pré-requisitos: Médicos e/ou portadores de diploma revalidado por 
universidade pública brasileira com Residência médica completa em 
Gastroenterologia clínica, Gastrocirurgia, Cirurgia Geral, Proctologia ou 
Gastropediatria, reconhecidos pelo MEC.  
§ Número de vagas: 2 
§ Custo: Inscrição gratuita. 
 
II. SELEÇÃO 
 
1.a fase: análise dos pré-requisitos (fase eliminatória). 
Os currículos serão avaliados por uma comissão de seleção, a qual avaliará se 
o candidato preenche os pré-requisitos exigidos. Os candidatos aptos a 
prestarem a prova serão comunicados no dia 05 de dezembro de 2019. 
 
2.a fase: prova teórica (fase eliminatória). Peso 7. 
Data: 9 de dezembro de 2019 às 9:30. 
Local: Gastrocentro – Unicamp. Rua Carlos Chagas, 420. Cidade Universitária. 
Campinas/ SP. 2.o piso, sala de aula 2 (ao lado do serviço de informática) 
Temas para a prova: Prova escrita dissertativa e/ ou testes de múltipla escolha 
sobre temas gerais de Gastroenterologia. Bibliografia: Gastrointestinal and Liver 
Disease Sleisenger & Fordtran's. Artigos e Revisões: www.update.com; 
principais diretrizes na área de Gastroenterologia, periódicos como 
Gastroenterology e Gastrointestinal Endoscopy. 
Nota mínima exigida: maior ou igual a 5,0. A obtenção de nota inferior à mínima 
exigida implica na desclassificação do candidato.  
 
 
 



3.a fase: Análise de curriculum. Peso 2. 
 
A Comissão de Seleção avaliará a participação do candidato em eventos de 
Gastroenterologia e sua atividade científica, sendo maior a pontuação na 
seguinte ordem: artigos publicados, Trabalhos (pôster ou tema livre) 
apresentados em congressos ou eventos INTERNACIONAIS, NACIONAIS, 
REGIONAIS e ACADÊMICOS. 

Os currículos deverão ser apresentados no formato disponível para download no 
site da extecamp. 

4.a fase: entrevista. Peso 1.  
 
Data: 9 de dezembro de 2019, às 14 horas.  
Local: Gastrocentro – 2.o piso. 
Durante a entrevista, o candidato poderá ser questionado sobre alguns temas 
em Gastroenterologia. 
 
Resultado: 17/12/2019. 
 
Matrícula: 18/12/2019 a 09/01/2020.  
 
III. CURSO 
 
§ Duração:  De 01/03/2020 a 28/02/2022.  
§ Local: Curso Presencial no GASTROCENTRO-UNICAMP. 
Campinas/SP. 
§ Carga horária total: 5312 horas aulas.  
§ Horas Presenciais: 560 horas teóricas e 4752 horas práticas. 
§ Grade horária: De segunda a sexta- feira, período integral, com 
atividades teóricas e práticas no Gastrocentro, Hospital de Clínicas da UNICAMP 
e Hospital Estadual de Sumaré.  
§ De segunda a sexta-feira: plantões noturnos de 12 horas no hospital de 
clínicas (das 19h às 7h), conforme escala. Sábados e domingos: plantões de 24 
horas no Hospital de Clínicas da UNICAMP, conforme escala. 
§ Estágio não remunerado. 
 
 


