PROJETO PARA CURSO TEÓRICO E ESTÁGIO REMUNERADO PARA
ACADÊMICOS DE MEDICINA EM TERAPIA INTENSIVA E
EMERGÊNCIA NO HOSPITAL CASA DE PORTUGAL
Edital 02/2018
DOS CURSOS

Este programa compreende duas fases independentes, a saber:
1. Curso teórico preparatório, com cobrança de taxa de custeio do auditório,
coffee break, aulas teóricas e prova.
2. Estágio supervisionado, com staffs da Rede Casa, remunerado/e não
remunerado por bolsa de estudo, na forma de plantões, àqueles que tiverem
realizado o curso teórico preparatório com aprovação e na classificação estrita
limitada pelo número de vagas.
DOS CURSO TEÓRICO PREPARATÓRIO

Constituído de 14 horas /aula, distribuídos em dois encontros aos sábados e finalizado
por avaliação teórica.
Ao final de cada aula o professor passará a bibliografia a ser consultada.
DAS VAGAS

Serão aceitas 140 (cento e quarenta) vagas para o curso preparatório, pela ordem
estrita de inscrição, dentro das datas pré-estabelecidas de acordo com o Anexo I.
DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO






Estar em curso do 8º ao 11º período ou do primeiro semestre do 4º ano ao
primeiro semestre do 6º ano do curso de graduação em medicina em
Faculdade de Medicina reconhecida pelo Ministério da Educação à época da
matrícula no estágio;
Ter previsão de formatura após o término do estágio, ou seja, após junho de
2019.
Será obrigatório enviar por e-mail a declaração do período acadêmico vigente
no ato da inscrição.

DO LOCAL, DATA, HORÁRIO E FORMAS DE INSCRIÇÃO.

1º - Inscrição
A inscrição deve ser feita através do e-mail centrodeestudos@hospitalcasa.com.br. O
pagamento poderá ser efetuado via depósito bancário. O depósito deverá constar na
conta em até três dias úteis. Caso contrário, a inscrição não será validada e a vaga será
reaberta ao público sem aviso prévio.
Banco: Itaú Unibanco S.A. cód: 341
Agência: 8072
Conta corrente: 19586-3
CNPJ: 03.327546/0001-40
Nome: Centro e Med Casa de Portugal
2º - Confirmação da inscrição
Após a confirmação do pagamento, o candidato receberá uma notificação da inscrição
por e-mail.
3º - Período de inscrições:
De 17 de setembro de 2018 até 18 de outubro de 2018, ou enquanto houver vagas.
4º - Taxa de custeio do material de apoio
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pagos integralmente na efetivação da
inscrição.
5º - Informações adicionais
Telefone para contato: 21 97013-2636 (whatsapp) ou 3987-7300 Ramal 7421
DO LOCAL DAS AULAS E DA PROVA

As aulas e a prova acontecerão no Auditório Nobre do Hospital Casa de Portugal –
Rua do Bispo, nº 72 – Rio Comprido.

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO PREPARATÓRIO

Datas e temas
Hora
08:00 -08:10
08:10-09:10
09:10-10:10
10:10-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
15:30-15:50
15:50-16:50
16:50-17:50

HORA
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-10:20
10:20-11:20
11:20-12:20
12:20-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
15:30-15:50
15:50-17:50

1º dia - Sábado, 20/10/2018 - CTI
Tema
Abertura
Sepse
Choque 1
Intervalo
Choque 2
Abdome Agudo não Traumático
Intervalo
Ventilação Mecânica e VNI
Infecção oral e Pneumonia
Intervalo
Imagem em Emergência
Imagem em Emergência
2º dia - Sábado 27/10/2018 – Emergência
Tema
Síndromes coronarianas agudas
Arritmias cardíacas
Intervalo
Doença tromboembólica: prevenção e tratamento
HAS
Intervalo
AVC
Parada cardiorrespiratória e vias aéreas difíceis
Intervalo
Causas finais - Revisão
09:00-12:00 - 10/11/2018, Sábado - PROVA

Poderão ser modificados pela coordenação do curso, com aviso prévio.

DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO
















A prova teórica acontecerá ao final do curso, com 40 questões de múltipla
escolha de acordo com o conteúdo do curso preparatório e referências
bibliográficas, com quatro opções cada.
Será considerado aprovado aquele que obtiver acerto mínimo de 20 questões.
Não serão permitidas consultas de quaisquer naturezas, incluindo-se o acesso a
telefones celulares ou outros dispositivos eletrônicos.
O candidato deverá apresentar documento de identidade oficial com foto no
ato da prova.
As questões rasuradas serão consideradas nulas. Não haverá vista de prova ou
de cartão resposta sob quaisquer pretextos.
As questões da prova serão elaboradas pelos docentes do curso.
A Comissão Organizadora é soberana no julgamento e não caberá recurso.
A participação no curso preparatório e realização da prova não garantem a
vaga no programa de estágio do Hospital Casa de Portugal. Dependerá do
resultado e classificação
Todos os inscritos poderão fazer a prova e fica facultativo participar das aulas
teóricas.
O candidato que não cumprir essas normas será eliminado do Processo
Seletivo Público.
Meios de comunicação digital e social deverão estar desligados, de preferência
não trazê-los.
Efeitos adversos não alterarão o programa. Não serão considerados motivos
decorrentes de problemas gerados por fenômenos naturais ou quaisquer
motivos que impeçam a chegada do candidato ao local de prova dentro do
horário previsto.

DO
ESTÁGIO
PRÁTICO
INTENSIVA/EMERGÊNCIA

EM

UNIDADES

DE

TERAPIA

DAS VAGAS

Serão oferecidas 14 (catorze) vagas para o programa de estágio do primeiro semestre
de 2019, distribuídas nos sete dias da semana.
Critérios para preenchimento das 14 (catorze) vagas oferecidas no edital 02/2018:
 Ordem estrita de classificação na prova teórica.
 Em caso de empate prevalecerá o candidato em curso de período superior no
momento da convocação para a matrícula.
 Persistindo o empate, prevalecerá o candidato mais idoso, em dias/horas.
DA DURAÇÃO

Seis meses contínuos no CTI ou Emergência, de 07 de janeiro de 2019 a 30 de junho
de 2019 inclusive.
CRONOGRAMA

Resultado final: Será divulgado no dia 19 de novembro de 2018 no site:
www.grupohospitalcasa.com.br/hospital-casa-de-portugal
Matrícula: 26 de novembro de 2018;
Reclassificação: 28 de novembro de 2018;
Matrículas dos reclassificados: 29 e 30 de novembro de 2018;
- Escolha dos plantões será de acordo com a ordem rigorosa da classificação: dia 29
de junho de 2018
DA CARGA HORÁRIA E REGIME DO ESTÁGIO

Carga horaria de doze horas semanais. Não serão permitidas mudanças de dia ou
permutas entre estagiários, salvo em casos autorizados pela Chefia do Serviço da
Emergência e do CTI. O estagiário assume compromisso de liberação de suas
atividades na instituição de ensino e não poderá usar atividades de sua grade
curricular como justificativa para ausência aos plantões. Permita-se, exclusivamente,
uma falta justificada, preferencialmente com comunicação prévia. A não assinatura da
folha de frequência é considerada Falta e não havendo comunicação e em
FERIADOS são consideradas “FALTAS GRAVES” e sem justificativas podendo o
aluno ser desligado do estágio.

DOS CENÁRIOS DE PRÁTICA

Durante os seis meses de estágio, NÃO HAVERÁ rodízio.
UNIDADE
CTI
( sete acadêmicos)
EMERGÊNCIA (sete acadêmicos)
DA BOLSA DE ESTUDO

R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais, na forma de bolsa, portanto, não
há qualquer vinculação trabalhista ou outro direito correlato. Serão pagas as seis
mensalidades iguais, para os plantões de 12 horas no Serviço da Emergência
noturno/CTI diurno.
DA ALIMENTAÇÃO

O estagiário terá almoço ou janta no dia do plantão gratuitamente no refeitório do
hospital em que estará alocado.
DO JALECO E CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO

Vir com jaleco branco e limpo durante suas atividades. Não será permitido o uso de
outro uniforme durante os plantões. Faz-se necessário o uso de cabelo preso, ausência
de adornos (brinco, anel, pulseira, colares e relógios). Será fornecido um crachá
institucional sob descrição de “ACADÊMICO – MEDICINA”.
Vedado qualquer tipo de atendimento ou prática sem acompanhamento do
preceptor ou do médico plantonista.
DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Cada candidato fica responsável em fazer no banco de sua preferência o seguro de
acidentes pessoais.
Trazer o comprovante ou xerox da carteira de vacinação: (Hepatite B, Tétano e
tríplice viral) em dia;
DO CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE CONDUTA

O estagiário fica submetido às normas de boa convivência e conduta adotadas pelo
Grupo Hospital Casa. Em caso de transgressão às normas, este poderá ser desligado
por decisão do Centro de Estudos. Neste caso não fará jus ao certificado.

DA CERTIFICAÇÃO

Todos os que concluírem os seis meses de estágio, computarem frequência integral e
obtiverem nota maior ou igual a 7,0 na avaliação da escala de altitudes e habilidades
promovida pela Coordenação de ensino e Pesquisa.
Para fins de certificação, será permitida tão somente única falta em todo o período de
estágio.
DA EXCLUSÃO POR CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO

Este programa de estágio destina-se exclusivamente para acadêmicos de medicina,
portanto o estagiário que tiver antecipação da conclusão do curso de graduação e tiver
conclusão antes de 30 de junho de 2019, será desligado do programa de estagiário
bolsista na data do ato de sua formatura.
DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ESTÁGIO

São atribuições da Área de Gestão de Pessoas a interface com o agente de
integração, os procedimentos admissionais, a ambientação, e a administração do
pagamento das bolsas.
DA GESTÃO PEDAGÓGICA DO ESTÁGIO

Cabe à Coordenação de Ensino e Pesquisa o apoio técnico e a gestão pedagógica do
curso preparatório e do estágio.
DO APOIO ORGANIZACIONAL

Cabem a Área de Comunicação e ao Hospital Casa de Portugal o apoio técnico e
operacional para a realização do curso preparatório e demais eventos que envolvam os
estagiários.
Cabe a Direção do Hospital Casa de Portugal, assessorada pela Área de Gestão de
Pessoas, pela Coordenação de Ensino e Pesquisa e pela Área de Comunicação,
arbitrar sobre as questões não previstas neste edital.

Rio de janeiro, 19 de setembro de 2018.
Drª. Andréia Rotmeister Lamberti – Presidente do Centro de Estudos HCP

