
 
Curso de Especialização em Endocrinologia da PUC-Rio / IEDE 

 
- Período de inscrição: 24 de novembro de 2020 a 01 de fevereiro de 2021 

- Início do Curso: 08 de março de 2021 (2ª feira) 

- Data das Provas:  

Prova Escrita dia 08 de fevereiro 2021 (2ª feira) - das 8:00 as 10:30h (Auditório Geral do IEDE) e 

Entrevista dia 11 de fevereiro de 2021 (5ª feira), a partir das 08:00h. para os candidatos selecionados 

na prova escrita 

 
- Seleção: Prova Escrita (sobre Fisiologia Endócrina e Clínica Médica) e Tradução de texto médico em 

inglês 

 
- Nº de vagas: 12  
- Duração do Curso: 2 anos  
- Carga Horária: 5.760 horas 
- Atividades teóricas e práticas: de 2ª a 6ª feira 
 
- Local do Curso,  da Prova e Entrevista:  
IEDE (Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione) 
Rua Moncorvo Filho nº 90, 2º andar – Centro, Rio de Janeiro - CEP: 20211-340 
           .      
- Mensalidade: R$ 1.700,00 (Hum mil e setecentos reais) - 24 parcelas 

 

- Documentos necessários para inscrição: 
Diploma 
Histórico da Faculdade 
Identidade, CPF e CRM 
2 Cartas de Referência 
2 fotografias 3x4 
Curriculum Vitae 
Taxa de inscrição: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) 

Candidato Estrangeiro, além dos documentos acima: 
- Legalmente registrado com visto e autorização de Residência no Brasil 
- Apresentar o Celpe-Bras - Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para  Estrangeiros em nível 
intermediário expedido pelo Ministério da Educação. 
- Os médicos de nacionalidade estrangeira oriundos de países de língua pátria, português, e aqueles cuja 
graduação em medicina tenha ocorrido no Brasil ficam dispensados da apresentação do Celpe-Bras 
quando do seu registro no Conselho Regional de Medicina 
 

As orientações estão disponíveis no site:  
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=endocrinologia&nInst=cce 

 
 

Secretaria do Curso de Endocrinologia: de segunda a sexta-feira das 07:00  às 16:00h 
E-mail: endocrinologiapuc@gmail.com 
Tel: (21) 2507-3713 / 2507-3706  
Falar com Marcos Marques 
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