
 
 
Estágio de Aperfeiçoamento Pós-Residência 2023 
Centro de Cirurgia Cranio-maxilo-facial do INTO (MS-RJ) 
Início: 01 de março de 2023 
Coordenação-Geral: André Braune, MD 
Preceptoria : Eduardo Pantoja , MD 
 

 
 
 
 
O INTO promoverá estágio de aperfeiçoamento em diversas áreas, dentre as quais no Centro de 
Cirurgia Crânio-maxilo-facial (CCCMF).  
O estagiário participará das atividades médicas assistenciais como atendimento ambulatorial, 
visitas às enfermarias e práticas cirúrgicas alem das sessões clinicas e acadêmicas . 
O período de estágio é, a princípio, de 02 (dois) anos e o candidato deve ter completado 
Residência Médica em Cirurgia Plástica; Cirurgia de Cabeça e Pescoço ou Otorrinolaringologia 
 
INSCRIÇÃO: 
 
Os interessados devem entrar em contato diretamente com a chefia do Centro por e-mail 
andrebraune.br@gmail.com ou whatsapp 21 99874-6841 que estará disponível para tirar Duvidas 
e orientar.  
 
Em seguida, deverão entrar em contato com a Divisão de Ensino (DIEMP– 2o andar) para entrega 
do currículo, podendo também acessar http:/www.into.saude.gov.br/ep_ensino_est_visitas.php 
 
Outra opção de entrega do currículo é me enviar diretamente por e-mail  ou whatsapp em 
formato PDF para mim 
 
Todos que enviarem email com currículos em pdf estarão considerados inscritos  assim que 
receberem a confirmação de recebimento. 
 
A Unidade Hospitalar do INTO encontra-se no prédio do Novo INTO – Av. Brasil 500 
 
Carga Horária: 30 h/semana distribuídas em 06 períodos de 2a a 6a feira (período manhã 07:30 às 
12:30 h; período tarde 12:30 às 17:30 h) 
 
 
Número de vagas: 02 (duas) 
 
Remuneração: não há 
Custo: nao há 

 

mailto:andrebraune.br@gmail.com


OBS IMPORTANTE: O estagiário deverá apresentar trabalhos à Coordenação de Ensino e Pesquisa 
do INTO dentro dos moldes exigidos. Aquele que não apresentar o trabalho ou que não tiver o 
trabalho aprovado não terá direito a certificado oficial do INTO. 
 
__________________________________________________________ 

 
 
Seleção de Candidatos:  
 
Período de Inscrição: 15 de dezembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023 
 
 
Etapas do Concurso:  
 

1. Análise de currículo (que deverá ser entregue à na no INTO no momento da 
inscrição. Só serão considerados inscritos aqueles que tiverem entregue o CV)  

2. Prova (múltipla escolha e/ou dissertativa)  
3. Entrevista (com todos os membros da banca)  

 
Datas do Concurso: 
 
1. Prova - 03 de fevereiro de 2023, às 8:00 h, no auditório do INTO 
2. Entrevista  - a seguir da prova de 10 às 12 horas no auditório do INTO 

 
 

O conteúdo da prova versará sobre toda a Cirurgia Crânio-maxilo-facial (traumatologia da face; 
tratamento de seqüelas; malformações congênitas; Cirurgia Crânio-facial Pediátrica; cirurgia 
ortognática; tumores dos maxilares; tumores crânio-faciais; cirurgia reconstrutiva da face) com 
enfase em patologias esqueléticas . 
 
Bibliografia :  Neligan 3Ed. Elsevier 
 
O candidato não poderá ficar com a prova, a qual deverá ser devolvida assinada. 
 
 
Normas da Seleção: 
 

 A seleção é realizada pelo próprio Centro de Cirurgia Crânio-maxilo-facial  

 Não caberá qualquer tipo de recurso após divulgação do resultado 

 Não serão divulgadas notas atribuídas pela Banca aos quesitos: currículo, prova e 
entrevista 

 
 
Será atribuído peso 4 ao currículo e peso 3 tanto à prova quanto à entrevista. Cada um dos itens 
valerá dez pontos podendo o candidato, portanto, alcançar um máximo de 100 pontos. 
Será eliminado o candidato que não obtiver média 7 em cada um dos itens da seleção (currículo, 
prova e entrevista), podendo ser atribuída correção de notas pela curva de Gauss 
 

 
 

Obs> O candidato será entrevistado pelos membros da Banca ao mesmo tempo, após o que cada 
um de seus componentes atribui nota (de 1 a 5) a cada um dos entrevistados em envelope 
fechado. 



 
Banca Examinadora (staffs do CCMF INTO): 
 

 André Braune, MD (Coordenador do Concurso) 
 

 Eduardo Pantoja, CD, MD 

 Rodrigo Gomes, CD, MD 

 Rodrigo Ribeiro, CD 
 
 
Resultado da Seleção: 24h apos a prova (o resultado será divulgado via correio eletronico a todos 
os candidatos, constando exclusivamente os nomes dos aprovados).  
Candidatos aprovados mas não classificados poderão ser chamados caso haja desistência 

 
 
Características do Estágio: 
 
O estágio no CCCMF do INTO funciona no período das 07 às 19 h de 2ª a 6ª, com rodízio para 
visita a pacientes internados nos fins de semana, e compreende as seguintes atividades: 
 

 Visita aos pacientes internados (atividades de enfermaria) 

 ambulatório (média de 100 atendimentos/semana) 

 Centro Cirúrgico (o estagiário participa das cirurgias a princípio apenas como auxiliar) 

 Reuniões Clínicas obrigatórias (6as manhã ) 

 visitas segundo escala aos pacientes nos fins de semana e feriados 
 
 
Estagiários que não cumprirem com seus deveres terão o estágio sumariamente interrompido, 
e neste caso poderemos convocar o próximo candidato aprovado e não selecionado 
 
 
 
André Braune, MD 
Coordenador do Centro de Cirurgia Crâniomaxilofacial INTO (MS-RJ) 
 
Rodrigo Ribeiro, MD  
Coordenador substituto( administrativo) do CCCMF INTO (MS-RJ) 
 
Eduardo Pantoja, CD, MD 
Preceptor de Alunos de aperfeiçoamentos e Visitantes do CCCMF INTO (MS-RJ) 
 
 
 
 
 
 

 


