Rede Adventista Silvestre de Saúde
Centro de Estudos, Ciência e Pesquisa
Centro de Educação Corporativa
Unidade de Simulação Realística

EDITAL PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E ESTÁGIO REMUNERADO EM EMERGENCIAS CARDIOLOGICAS
PARA ACADÊMICOS DE MEDICINA NO HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE

Programação:
O programa se estabelece a partir de 2 (duas) etapas distintas e complementares:
a) Curso de Capacitação Teórico e Prático em Simulação Realística em Cardiologia Intensiva e de
Emergência, com cobrança de taxa para custeio de materiais e despesas administrativas;
b) Estágio Supervisionado Remunerado, contratado junto ao CEC - Centro de Educação Corporativa – RASS,
remunerado através de bolsa de estudos na forma de 1(um) plantão de 12 horas, no período diurno na
Unidade Coronariana, de segunda a sexta feira, a ser realizado no Hospital Adventista Silvestre – unidade
Cosme Velho, para aqueles que tiverem realizado o curso de capacitação e tenham sido aprovados em
avaliação objetiva, classificados conforme oferta estrita de vagas limitadas a sua publicação.
O Curso:
Curso teórico-prático dos principais temas de cardiologia intensiva e de emergência, com 16 horas de
duração, com conteúdo teórico-prático em ambiente de Simulação Realística.
Conteúdo Programático: aulas teóricas com práticas no Centro de Simulação
Temas










Ressuscitação Cardiopulmonar
Doenças Coronarianas
Tromboembolismo Pulmonar
Noções de Eletrocardiograma
Arritmias
Cuidados paliativos
Noções de Geriatria & Gerontologia
Noções de ventilação Mecânica
Habilidades / Procedimentos

Período de inscrição: 10 de Setembro a 12 de Novembro de 2018, pela internet, através de formulário
eletrônico de inscrições ou diretamente no Setor de Recursos Humanos do Hospital Adventista Silvestre. A
Inscrição só terá validade mediante comprovação de pagamento da taxa de matricula.
Público alvo: alunos de 8º ao 11º período ou do primeiro semestre do 5º ano ao primeiro semestre do 6º
ano do curso de graduação em medicina, devidamente reconhecidos pelo MEC, à época da matricula no
estágio; e ter previsão de formatura após o término do estágio, ou seja, após junho de 2019.
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Datas das aulas:
Aula Teórica: dia 20/Nov, de 8 as 17h, Auditório Externo Hospital Adventista Silvestre, Ladeira do Ascurra,
274, Cosme Velho, RJ (até 120 pessoas)

Auditório: Aulas Teóricas
horário

conteúdo

8:00 – 8:10
8:10 – 9:00
9:00 – 9:50
9:50 – 10:20
10:20 – 11:10
11:10 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:50
13:50 – 14:40
14:40 – 15:10
15:10 – 16:00
16:00 – 16:50
16:50 – 17:00

ABERTURA DO CURSO
SUPORTE AVANÇADO DE VIDA
CHOQUE
INTERVALO
TAQUIARRITMIAS
BRADIARRITMIAS
ALMOÇO
SÍNDROME CORONARIANA AGUDA
EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA
INTERVALO
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
ENCERRAMENTO

Aula Prática: Turma A: 23/nov – Turma B : 25/nov - Turma C: 30/nov e Turma D: 02/12 (turmas de até 30
alunos) - Centro de Simulação Realística do Hospital Adventista Silvestre, Ladeira do Ascurra, 274 – Cosme
Velho – RJ.
Sala 1: Simulação
SUPORTE AVANÇADO DE
VIDA
(4horas)

Sala 2: Habilidades e
Procedimentos
VIA AÉREA DIFICIL,
PROCEDIMENTOS
ASSISTENCIAIS EM UNIDADE
CORONARIANA (2 horas)

Sala 3: Sala de Aula
CUIDADOS PALIATIVOS E
PRINCÍPIOS DE
GERONTOLOGIA NA UNIDADE
CORONARIANA (2 horas)

Obs: Existe no hospital serviço de estacionamento terceirizado com taxa diária de R$ 25,00. É possível
estacionar o carro na parte externa do hospital gratuitamente.
Vagas: Número de alunos previsto para o curso (mínimo e máximo): 45 e 120 alunos
Certificados: Serão concedidos Certificados de frequência para os alunos que concluírem 100% do curso.
Circunstancialmente, as datas poderão ser modificadas pela coordenação do curso, com aviso prévio de pelo
menos 3 (três) dias.
Valor do investimento: R$ 660,00 (opção de parcelamento em até 3 x R$220,00 em cartão de crédito); total
esse não reembolsável em caso de desistência ou não comparecimento, independente do motivo. Nos casos
de não formação de quantidade mínima de alunos para formação de turma o valor será devolvido.
Link de Inscrição: https://rhhasilvestre.wufoo.com/forms/r1qs70uo02zmcod/
Link de pagamento da Taxa de Inscrição: https://pag.ae/bkDJLlc
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Processo seletivo para o estágio
1) Prova objetiva
 De caráter eliminatório, será composta de 50 (cinquenta) questões elaboradas de acordo com o
conteúdo programático do curso de capacitação oferecido.
 Cada questão da prova objetiva terá as seguintes características: valerá 02 (dois) pontos; terá 05
(cinco) opções de respostas (A, B, C, D ou E); admitirá apenas uma resposta possível.
 Questões em branco, rasuradas ou com marcação em mais de uma resposta serão consideradas
nulas.
 As questões das provas serão elaboradas pelos próprios professores do curso de capacitação.
 Para participar na prova o interessado deve apresentar documento pessoal oficial com foto, válido,
no ato da prova.
 Não serão permitidas consultas a qualquer material, inclusive dispositivo eletrônico e celular.
 Todos os inscritos poderão participar da prova, entretanto só serão classificados os que obtiverem a
presença mínima de 75% do curso de capacitação (12 horas).
 Serão considerados aprovados, aqueles que acertarem 35 questões ou mais, classificados a partir do
melhor resultado obtido.
Importante:
 O candidato deverá apresentar documentação com foto para ingresso no ambiente de prova.
 Só será permitida a utilização de caneta (azul e preta).
 Não será autorizada entrada após às 09:00h. Aconselhamos o interessado a chegar 1 (uma) hora
antes.
 Será excluído do Concurso o candidato que: a) Apresentar-se após o horário estabelecido; b) Não
apresentar o documento de identidade que bem o identifique, c) Ausentar-se da sala de exame sem
acompanhamento de um fiscal, ou antes, de decorridos 30min do início da prova; d) For
surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se qualquer material de consulta
ou uso, que possa lhe alçar em situação favorável em relação aos demais candidatos; e) Estiver
portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação ou quaisquer
outros dispositivos tecnológicos; f) Estiver portando armas; g) Lançar mão de meios ilícitos para a
execução do exame; h) Não devolver o material de prova recebido; i) Perturbar de qualquer modo a
ordem do processo de avaliação; j) Por medida de segurança, os dois últimos candidatos deverão
permanecer no local do exame, sendo liberados somente quando ambos o tiverem concluído, tendo
seus nomes registrados na Ata do Exame pela fiscalização; k) O candidato que não observar o
disposto na alínea anterior, insistindo em sair do local de aplicação do Exame, deverá assinar Termo
desistindo do Concurso, que será lavrado no local pelo responsável pela aplicação das provas. Em
caso de recusa, será lavrado termo certificando tal postura, que será assinado por duas
testemunhas; l) Não serão aceitos protocolos ou quaisquer documentos que impossibilitem a
identificação do candidato, bem como a verificação de sua assinatura.
 A prova não será entregue ao aluno, fazendo parte do acervo documental dos organizadores.
Dos recursos
Os recursos apresentados deverão ser fundamentados na bibliografia do curso, redigidos pelo interessado
de próprio punho, de modo claro, legível e objetivo, em texto do próprio candidato e acompanhados de
cópia da referência bibliográfica no qual se baseia. Os recursos deverão ser protocolados junto à secretaria
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do Centro de Educação Corporativa no dia seguinte a prova teórica, entre 8 e 12 h. Não serão aceitos
recursos encaminhados por via postal, fax ou internet.
Importante: deverá ser apresentado um requerimento para cada questão ou aspecto sob reclamação. Após
o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão
atribuídos a todos os candidatos, indistintamente. Se houver alteração, por força de impugnações, do
gabarito oficial, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

Cronograma de Avaliações e Resultado





Prova Escrita - Dia 09 de Dezembro, as 09:00 as 11:30h – Local: auditório externo do Hospital
Adventista Silvestre
Resultado e Classificação – 11 de Dezembro, a partir das 10h
Recursos – 12 de Dezembro, no Setor de Recursos Humanos do HAS
Resultado final, ambientação, matrícula e distribuição de dias de estagio – 14 de Dezembro
(07:30h – 13:00h)

ESTÁGIO ACADÊMICO SUPERVISIONADO
Vagas oferecidas para 2019-1:
Serão oferecidas 5 (cinco) vagas para o programa de estagio 2019-1 (jan-jun/2019);
Critérios de preenchimento das 5 vagas oferecidas no edital:
 Ordem de classificação final (resultado da prova escrita);
 Em caso de empate prevalecerá o aluno de período mais avançado do curso de graduação, no
momento da convocação para a matrícula;
 Persistindo o empate será considerado a aluno com idade maior, em dias.
O aluno aprovado poderá escolher o dia da semana para cumprimento de sua carga horária de estágio, de
segunda-feira à sexta-feira, de acordo com a ordem de classificação. Não será permitido cumprimento de
carga horária no período noturno (19:00 às 07:00) e nos finais de semana (sábado e domingo).
Matricula
No ato da matrícula o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos com cópia:
– RG – CPF – Título de Eleitor – Certificado de Reservista (para homens) – Declaração da Faculdade
informando período do curso – Comprovante de residência atual (contas de água, luz telefone fixo,
correspondência de banco) – Comprovante de Vacinação (contendo vacinas: Tétano, Hepatite B) – CTPS
(página de foto e qualificação civil)– Foto 3x4 colorida (02 cópias) – Cartão de Banco SANTANDER ou
documento com dados da Conta Corrente – Termo de Contrato de Estágio assinado (CEC- HAS).
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Será permitido o início no estágio somente após a entrega de toda documentação exigida acima. No caso de
desistência de matrícula serão convocados outros candidatos aprovados, conforme classificação. Em caso de
desistência será chamado o próximo candidato de acordo com classificação, respeitando a data máxima de
reclassificação 31 de Janeiro de 2019.
Duração do estágio
O Estágio terá duração de 6 (seis) meses contínuos, de 02 de Janeiro a 30 de Junho de 2019. Durante o
estágio, os alunos receberão supervisão por parte dos coordenadores e monitores médicos da Unidade
Coronariana do Hospital Adventista Silvestre.
Valor da bolsa-estágio
O valor da bolsa estágio mensal é de R$ 600,00, acrescentado de Auxilio Transporte (municipal) e Seguro de
vida e acidentes pessoais. No dia de estágio os alunos terão direito a alimentação (exclusivamente almoço)
no refeitório dos médicos. Além disso, receberão crachá de identificação como “ACADÊMICO DE MEDICINA”
e jaleco fornecidos pelo Hospital Adventista Silvestre. Não será permitido uso de outro uniforme durante o
plantão. Cada estagiário estará coberto por seguro de vida e acidentes pessoais, incluso no contrato de
estágio.
Código de conduta
O estagiário fica submetido às normas e politicas de conduta adotadas pelo Hospital Adventista Silvestre. Em
caso de transgressão as regras e normas de convivência, este poderá ser desligado por decisão da
Coordenação de Estágio com anuência da Direção do Hospital. Neste caso terá sua bolsa e benefícios
suspensos imediatamente e não fará jus ao certificado do estágio.
Certificado
Farão jus ao recebimento do Certificado de conclusão do estágio: - aqueles que concluírem todo período de
6 (seis) meses de estágio; tiverem frequência integral e obtiverem nota na avaliação de rendimentos
superior a 7,0 (sete); estiverem engajados em projeto de pesquisa ou apresentação de caso clinico em
sessão clinica, durante o período de estágio. Os casos de faltas e suas justificativas serão avaliados pela
Coordenação de Estágio.
Observações Finais
As faculdades de graduação de medicina deverão necessariamente ter contrato de estágio com o Hospital
Adventista Silvestre para cumprimento das normas legais. Caso tal convênio ainda não exista, o aluno
(oriundo dessas unidades de ensino) interessado em participar do processo seletivo de Estágio, deverá
inicialmente, mediar às negociações entre as partes, através de entrega de contrato de estágio a ser firmado
entre sua faculdade e o Hospital Adventista Silvestre.
Informações sobre este convênio poderão ser adquiridas junto ao Setor de Recursos Humanos do hospital –
tel (21) 3034.3071 ou 3034.3176. O próprio Setor de Recursos Humanos é o responsável pelos
procedimentos admissionais, contratação de seguro, auxilio transporte (municipal) e administração dos
pagamentos das bolsas-estágio. Cabe a Coordenação de Estagio e ao Centro de Estudos, Ciência e Pesquisa
do HAS toda gestão técnica pedagógica do curso preparatório, ambientação e acompanhamento do estágio.
Caberá a Direção do Hospital Adventista Silvestre, assessorado por sua área de Recursos Humanos, ao
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Centro de Estudos, Ciência e Pesquisa e Coordenação de Estágio, arbitrar sobre as questões não previstas
neste edital.

Rio de janeiro, 28 de Agosto de 2018

Ranieri Leitão – Diretor Geral do Hospital Adventista Silvestre
Eloi Marcondes – Diretor Administrativo do Hospital Adventista Silvestre
Virgilio Gomes – Assessor de Recursos Humanos do Hospital Adventista Silvestre
Anelise Fonseca – Coordenadora do Centro de Estudos, Ciência e Pesquisa do HAS
Fernando Montenegro – Coordenação de Centro de Simulação e Estágio Médico do HAS

Página 6 de 6

