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1.

Apresentação

A Presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, no uso de suas atribuições legais,
anuncia a concessão do CERTIFICADO DE DISTINÇÃO DE CONHECIMENTO NA ÁREA
DE PSICO-ONCOLOGIA àqueles que preencherem os requisitos adiante discriminados.

Nesta mesma oportunidade, torna público o Edital de abertura de inscrições dos
interessados para obtenção da referida Certificação, que poderá ser concedida
exclusivamente na modalidade abaixo descrita:
Distinção concedida mediante aferição de conhecimento por prova de conteúdos e
análise de currículo.

São Paulo, Janeiro de 2013

Regina Paschoalucci Liberato
Presidente SBPO/2010-2013
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2.

Calendário Geral

ETAPAS

DATA

Inscrições para prova

Até 25

e envio de

de Março de

documentação

2013

Confirmação da
Inscrição para prova

Prova

HORÁRIO

LOCAL

certificado@sbpo.org.br

Até 31 de
Março de 2013

www.sbpo.org.br

16 de Maio de

14,00 h às

2013

16,30 h.

Resultado Final das

30 de Junho

provas

de 2013

18h

XII Congresso Brasileiro de PsicoOncologia, no Hotel Dayrell, Belo
Horizonte, em sala a ser indicada
na ocasião.

www.sbpo.org.br
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3.

Inscrições

a) As inscrições deverão ser feitas até 25 de Março de 2013, utilizando o site da SBPO –
www.sbpo.org.br onde deverá ser preenchido o Requerimento de Inscrição.

b) O candidato deverá recolher a taxa de inscrição, mediante depósito identificado, com
seu nome e CPF, para crédito da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, na seguinte
conta:
Banco Bradesco 237
Agência 0031/0
Conta corrente 0105588-7
CNPJ 01110636/0001-59

c) O valor da taxa de inscrição para a prova será de R$ 300,00 (trezentos reais).

d) Não haverá devolução da taxa de inscrição.

e) Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição.

f) A inscrição será avaliada pela Comissão de Certificação da Sociedade Brasileira de PsicoOncologia, para que seja confirmado se o candidato preenche os requisitos constantes
deste Edital. A inscrição que não preencher os requisitos será cancelada.

g) Não caberá qualquer tipo de recurso para a decisão que indefira o pedido de inscrição
para a prova.

h) O candidato que fizer qualquer declaração falsa ou inexata ao se inscrever ou que não
possa satisfazer a todas as exigências deste Edital terá cancelada a sua inscrição.

i) Como conseqüência, os candidatos terão anulados todos os atos decorrentes da
inscrição, mesmo que tenha sido aprovado na prova.
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4.

Confirmação da Inscrição

a) A

confirmação

da

inscrição

estará

disponibilizada

na

página

da

SBPO:

www.sbpo.org.br até o dia 31 de Março de 2013 e será enviada a cada inscrito, para o
email cadastrado pelo candidato.

b) Eventuais comentários e solicitações referentes ao processo serão feitos via e-mail.

c) Caso a confirmação da inscrição não esteja disponibilizada na data estabelecida, o
candidato deverá contactar a SBPO, pelo email certificado@sbpo.org.br

5.

Documentação Exigida para Inscrição para Prova

Documentos

a) Curriculum vitae resumido referente aos últimos 5 (cinco) anos, apresentado no formato
Lattes http://lattes.cnpq.br/pl/por/index.htm (escolher a opção currículo Lattes e, dentro
desta, currículo Off- line, seguindo as instruções para download).
o

Informar endereço de e-mail para eventual envio de mensagem.

b) Comprovante de depósito da taxa de inscrição.

c) Comprovante de quitação das anuidades de 2011 e 2012 da Sociedade Brasileira de
Psico-Oncologia para os sócios atuais e comprovante de associação para novos sócios
com a quitação da taxa referente a 2013).

d) Diploma do Curso de Graduação em: Medicina, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia,
Pedagogia, Enfermagem, Serviço Social, Terapia Ocupacional ou outros.

e) Carteira de registro definitivo no respectivo Conselho Regional

f) Comprovante de experiência profissional na área de no mínimo 01 (hum) ano com registro
em carteira profissional e declaração oficial da instituição ratificando atuação na área,
assinado pela Direção Geral e pela Chefia Institucional. Para profissionais que prestam
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serviços na qualidade de autônomos, dispensa-se a apresentação de registro em carteira,
bastando declaração institucional.

g) Para profissionais que não têm qualquer vínculo institucional, apresentar declaração de
03 (três) profissionais com atuação institucional em Psico-Oncologia.

Obs: Os certificados dos Cursos em Psico-Oncologia serão computados como tempo de
experiência na área. Outros certificados de Cursos que contemplem conhecimentos
específicos na área oncológica serão computados como tempo de experiência na área,
na proporcionalidade da carga horária desenvolvida na especialidade (ex: Enfermagem
Oncológica, Fisioterapia Especializada, Psicologia Hospitalar).

h) Favor não enviar outros documentos, pois não serão considerados.

Envio da documentação
Os documentos exigidos deverão ser enviados para o email: certificado@sbpo.org.br
reunidos em arquivo identificado com o nome do candidato, até o dia 25 de março de 2013.
A SBPO enviará email de confirmação do recebimento da documentação.

O prazo de recebimento da documentação não será prorrogado em qualquer hipótese.

6.

Da Prova

Informações Gerais

a) A prova será realizada durante o XII Congresso Brasileiro de Psico-Oncologia, no dia 16
de Maio de 2013, das 14:00 às 16:30 e, segundo o volume das inscrições, em outros
locais e datas a serem definidos.

b) Para ser admitido na sala da prova, o candidato deverá estar munido do original do
documento de identidade, sendo aceita carteira expedida por Conselhos ou Órgãos de
Classe que tenham força de documento de identificação, ou Certificado de Reservista,
ou Passaporte e caneta esferográfica azul ou preta.

c) O documento de identificação deverá estar em perfeita condição, de forma a permitir,
com clareza, a identificação do candidato (retrato e assinatura).
Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia
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d) Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos que impossibilitem a
identificação do candidato, bem como a verificação de sua assinatura.

e) O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos.

f)

Não será permitida a entrada do candidato na sala de prova após às 14,00 horas.

g) O candidato só poderá sair do local da prova após 1 (uma) hora do início da mesma.

h) Os 3 (três) últimos candidatos só poderão deixar o local da prova juntos.

i)

Não será permitido a qualquer candidato fazer a prova fora do dia, do horário e do local
divulgados.

j)

Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada nem justificativa de falta, sendo
considerado eliminado da prova o candidato que faltar.

Da Organização da Prova

a) A prova constará de 15 (quinze) questões abertas, das quais cada candidato deverá
escolher e responder a 10 (dez) questões que valerão um total de 10 (dez) pontos. Cada
questão valerá, portanto, 01 (hum) ponto, sendo considerado aprovado o candidato que
obtiver no mínimo sete pontos, ou seja, o equivalente ao acerto de sete questões dentre
as dez escolhidas.

Serão avaliados os conteúdos das respostas, a capacidade de

articulação de raciocínio e a correção da expressão escrita.

b) Não haverá recurso de qualquer natureza sobre os resultados da correção da prova.

c) Será eliminado do Concurso o candidato que:


ausentar-se do recinto da prova sem permissão ou praticar ato de incorreção ou
descortesia para com qualquer examinador, executor e seus auxiliares incumbidos
da realização da prova;



utilizar quaisquer fontes de consulta;



for surpreendido em comunicação verbal, escrita ou por gestos com outro candidato;
Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia
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quebrar o sigilo da prova mediante qualquer sinal que possibilite a identificação;



ausentar-se do local da prova, sem o acompanhamento do fiscal, após ter assinado
a lista de presença;



deixar de assinar a lista de presença.



utilizar processos ilícitos ou imorais na realização das provas, segundo se comprovar
posteriormente, mediante análise por meio eletrônico, estatístico, mecânico, visual
ou grafotécnico;



mantiver ligado telefone celular, BIP ou quaisquer outros meios que sugiram
possibilidade de comunicação.

Obs: O candidato que não observar o disposto neste item, insistindo em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso e, caso se
negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado por 2 (dois) outros
candidatos, pelos fiscais e pelo executor.

7.

Da divulgação dos resultados finais

O Resultado final com a listagem dos candidatos aprovados nas estará disponibilizado no
dia 30/06/1013, na página da SBPO www.sbpo.org.br

8.

Da Certificação de Distinção de Conhecimento na Área da Psico-Oncologia

O Certificado de Distinção de Conhecimento na área da Psico-Oncologia será enviado pelo
correio aos aprovados, em até 60 dias, para o endereço de correspondência indicado pelo
candidato no Requerimento de Inscrição.

9.

Disposições Gerais

A SBPO não se responsabilizará por despesas a quaisquer títulos realizadas pelos
candidatos.

Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos,
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito.

A organização da prova está sob a responsabilidade da SBPO, representada pela Comissão
de Certificação por ela designada.
Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia
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Os casos omissos ou situações não previstas neste evento serão resolvidos pela SBPO.

10. Conteúdo Programático


Psico-Oncologia: histórico, definição, bases teóricas, campo de estudo e intervenção



Oncologia: epidemiologia do câncer, características sócio-demográficas e culturais da
população brasileira afetada pelo câncer, incidência, sobrevivência.



Aspectos médicos do câncer: estado clínico da doença, prognóstico, sintomas físicos da
doença, estadiamento, conceitos básicos da biologia do câncer.



Tratamento médico

do

câncer: conceitos

básicos do

tratamento do câncer,

quimioterapia, cirurgia, radioterapia, intervenções hormonais e transplantes, efeitos
colaterais e seqüelas dos tratamentos.


A Pessoa com Câncer: nas diferentes etapas de vida, nas diferentes etapas de doença,
características de personalidade, Psiconeuroimunologia e prognóstico



Estratégias de Enfrentamento: fundamentação teórica, temas centrais (diagnóstico,
tratamentos quimioterápico, radioterápico, cura e terminalidade), estratégias de
intervenção, métodos de investigação.



Distúrbios Psiquiátricos: avaliação de condições mentais, psicológicas e cognitivas.
Sintomatologia de pacientes em fases específicas da doença; sintomas relacionados a
procedimentos específicos.



Intervenções Psicossociais: abordagens distintas utilizadas com o paciente, equipe de
saúde e familiares.



A família em Psico-Oncologia; conceituação teórica, temas centrais (relações familiares
frente ao câncer, mudanças de papéis, dependência, comunicação na família);
estratégias de intervenção; método de investigação.



A Criança e o Adolescente com Câncer: conceito de desenvolvimento psicológico,
impacto da doença na criança, o trabalho com pais, impacto da doença no adolescente,
sexualidade, re-inserção social.



Implantação e consolidação do Serviço de Psico-Oncologia: estratégias de implantação,
organização e preparação da equipe multiprofissional, avaliação do serviço, intervenções
junto à equipe.



O Sofrimento da Dor do Câncer: conceituação teórica, temas centrais (tipo de dor e seu
impacto no cotidiano, preparação profissional para lidar com a dor), avaliação da dor,
estratégias de intervenção, métodos de investigação.
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A Pessoa na Fase Final da Doença: Cuidados Paliativos - conceituação teórica e
intervenções



Luto: definição, histórico, aplicação do conceito, preparação da equipe, métodos de
investigação.



A Ética em Psico-Oncologia; bioética, aplicação nas diferentes etapas de atuação,
eutanásia, distanásia e ortotanásia



Prevenção e educação: conceituação (prevenção primária, secundária e terciária), ações
e programas psico-educativos.
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