
 
 

EDITAL - IV CURSO DE FORMAÇÃO EM CIRURGIA MICROGRÁFICA 
SBCD/SBD 

1) Organização: 

- Diretoria executiva SBCD 

- Diretoria executiva SBD 

- Departamento de Cirurgia Micrográfica SBD 

2) Objetivo 

Capacitar dois associados da SBCD/SBD na execução de cirurgias micrográficas para tumores 
cutâneos.  

3) Formato 

O curso, que será todo realizado no Centro de Procedimentos Ambulatoriais (CPA) da SBCD em São 
Paulo/SP, será dividido em módulos cirúrgicos quinzenais (às quintas e sextas-feiras) e módulos 
teórico-práticos mensais (aos sábados).   

Durante os procedimentos, os alunos serão orientados por cirurgiões micrográficos certificados 
pela SBD e as sessões de patologia serão ministradas por renomados dermatopatologistas 
convidados.  

4) Processo seletivo 

4.1- Associados quites com a SBCD e SBD  interessados, deverão enviar até 08/11/2021, para o e-
mail micrografica@sbcd.org.br os seguintes documentos: 

- Ficha de inscrição (obrigatório); 

- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (obrigatório); 

- Cópia do Título de Especialista em Dermatologia (obrigatório); 

- Declaração do chefe do serviço credenciado SBD onde atua como preceptor de cirurgia (se for o 
caso); 

- Cópias dos artigos científicos publicados; 

- Certificado (especificando a carga horária) de treinamento complementar (após residência médica 
em dermatologia ou obtenção do TED) em cirurgia oncológica cutânea, reconhecido pela SBD. 

 



 
 

4.1.1- Análise do currículo: 

- Anos de TED: 1 ponto/ano. Máximo de 20 pontos.  

Documentos: TED.  

- Atuar profissionalmente em localidade com pouco acesso à cirurgia micrográfica: Máximo de 20 
pontos. 

Não tem no município onde atua: 5 pontos.  

Não tem no estado onde atua: 20 pontos.   

Documentos: http://cnes.datasus.gov.br/. Dados do departamento de CM SBD.  

- Ser preceptor em serviço credenciado SBD: Máximo de 20 pontos. 

Geral: 5 pontos. 

De cirurgia dermatológica: 20 pontos.  

Documento: Declaração do chefe do serviço.  

- Produção científica: Máximo de 20 pontos. 

Publicação em revista indexada no PUBMED, como autor principal, em cirurgia dermatológica (não 
inclui cosmiatria e laser): 5 pontos por publicação. Máximo 20 pontos.    

Publicação em revista indexada no PUBMED, como autor principal, em qualquer assunto: 2 ponto 
por publicação. Máximo 10 pontos.   

Publicação em revista indexada no LILACS, como autor principal, em cirurgia dermatológica (não 
inclui cosmiatria e laser): 2 pontos por publicação. Máximo 10 pontos.    

Publicação em revista indexada no LILACS, como autor principal, em qualquer assunto: 1 ponto por 
publicação. Máximo 5 pontos. 

Documentos: Cópia dos artigos.    

- Treinamento(s) complementar (es) específicos em cirurgia dermatológica: Máximo de 20 pontos. 

Carga horária total menor que 360 horas: 5 pontos 

Carga horária total maior ou igual a 360 horas: 10 pontos 

Carga horária total maior ou igual a 720 horas: 20 pontos 

Documento: Certificado especificando a carga horária.  



 
 

 

4.2- No dia 12/11/2021 serão divulgados os seis candidatos selecionados para a prova e a 
entrevista que ocorrerão no dia 20/11/2021 na sede da SBCD em São Paulo/SP.  

4.2.1- A prova para os candidatos selecionados terá 30 questões (10 de oncologia cutânea, 10 de 
histopatologia e 10 de cirurgia dermatológica). A bibliografia será a mesma do exame do TED.   

4.2.2- A análise de currículo, a prova e a entrevista terão o mesmo peso na classificação final.  

4.3- O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 06/12/2021. 

4.4- O prazo limite para pagamento da matrícula será até 13/12/2021. Após esta data, se não forem 
preenchidas as duas vagas, serão convocados suplentes.   

5) Investimento: 

Taxa de Inscrição no processo seletivo para associados SBCD e SBD: R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

Dados para Depósito: Banco Itaú – agência 0429 / conta corrente no.  06652-5 

Valor da Matrícula para candidatos selecionados: R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais). 

Forma de pagamento através cartão de credito com parcelamento em até 12 (Doze) vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 IV CURSO DE FORMAÇÃO EM CIRURGIA MICROGRÁFICA SBCD/SBD 

 

Ficha de Inscrição 

Nome  

RG  

CPF  

CRM  

DN  

 
Sexo  [  ] Feminino  [  ] Masculino 

 
Endereço 

residencial 
   

Complemento  

Bairro  

Cidade  

Estado  

CEP  

 
Endereço comercial 

 

Complemento  

Bairro  

Cidade  

Estado  

CEP  

Telefone (    ) 

Celular (    ) 

E-mail  

     


