
Estagio Internacional SBU: Requisitos 
de Elegibilidade 

 

 

O Estagio Internacional em Urologia é uma iniciativa da Sociedade Brasileira 
de Urologia e do Departamento de Relações Internacionais  da SBU, com o 
objetivo de estimular a educação médica em Urologia e aquisição de novas 
tecnologias e conceitos na prática, em centros de excelência de outros países. 
O tempo de cada estágio vai depender do acordo firmado com cada país. 
 

 Regulamento 
 
 
Para participar deste programa, o candidato deve:  
• Ter formacão Urológica em Servico Credenciado pela SBU;  
• Ter Titulo de Especialista em Urologia (TiSBU); 
• Ter  entre 5 e 15 anos após término da residência em Urologia no momento 
da aplicação; 
• Demonstrar domínio do idioma Inglês e/ou da língua do país onde fará o 
estágio;  
• Ter  passaporte com validade superior a 6 meses ao término do estágio. A 
obtenção de visto (quando necessário) é de responsabilidade do pretendente e 
deve obedecer as regras do país a ser visitado; 
• Cumprir os prazos de inscrição e de efetivação do processo a serem 
oportunamente divulgados. 
 
 

Processo de candidatura e de seleção 
 
O candidato deve mandar um e-mail para a secretaria da SBU se identificando 
e se propondo como candidato à vaga disponível, constando os seguintes 
documentos:  
• Curriculum Vitae em arquivo word (CV). Mandar a identificação do proponente 
em separado na primeira página pois a mesma será retirada para avaliação da 
comissão de forma cega; 
• Declaração pessoal (300 palavras ou menos) descrevendo como a 
participação no Estagio Internnacional-SBU vai beneficiá-lo no campo  pessoal 
e profissional; 
• Uma carta de apresentação do chefe do serviço ou universidade (se possível 
em papel timbrado) ou uma carta de apresentaçao de algum urologista 
nacionalmente reconhecido; 
• Explicitar em quais áreas de atuação (oncologia, litíase, etc, etc), gostaria  de 
fazer o estágio. 
• Uma comissão designada pela SBU avaliará os curriculos, de forma cega. 
• A pontuação de cada candidato será dada por cada membro da Comissão 
Julgadora, sendo a média das notas de todos os membros da Comissão 



Julgadora a nota final. Em caso de empate, o candidato escolhido será com o 
candidato mais idoso; 
• O(s) candidato(s) melhor(es) avaliados serão os premiados e notificados o 
mais breve possível; 
• O(s) escolhido(s) devem cumprir os requistos para efetivação do estágio. 
 
 
 

Custos cobertos pela SBU/Sociedade participante  

 
- Passagens ida e volta em classe econômica;  
- Alojamento na cidade indicada; 
- Algumas Sociedades que recebem os urologistas brasileiros podem oferecer 
outros benefícios. 
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