EDITAL PARA INSCRIÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA ESTÁGIO TEÓRICO-PRÁTICO EM TERAPIA
INTENSIVA DA CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ - 2014

1) DO CURSO
Encontram-se abertas as inscrições para o VIII curso preparatório para realização da prova
para estágio em terapia intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José (CSSJ) e que devem ser
realizadas através do telefone 2538-7621 das 9 ás 16 horas até o dia 01 de agosto de 2014
ou até alcançar o número máximo previsto de inscritos.
Público alvo: Estudantes de medicina cursando do sétimo ao décimo período no segundo
semestre de 2014.
O curso possui 5 dias de duração, do dia 25 a 29 de agosto de 2014, sempre no auditório
principal da CSSJ.
Horário:
Dia 25-08-2014: Das 17 ás 21:30 horas
De 26 a 29-08-2014: Das 18 ás 22:30 horas
Os seguintes temas serão abordados:
Dias 25/08 – Insuficiência respiratória, Tromboembolismo pulmonar e Ventilação mecânica.
Dias 26/08 – Síndrome coronariana aguda, Choque cardiogênico, Arritmia cardíaca e Parada
cárdio-respiratória
Dias 27/08 – Insuficiência renal aguda, Distúrbios eletrolíticos, Distúrbios do equilíbrio ácidobase e Suporte Nutricional
Dias 28/08 – Sepse e Choque e Principais infecções em CTI e UCO
Dias 29/08 – Sedação, analgesia, delirium, profilaxias e Neurointensivismo
Será fornecido “coffee break” durante intervalo de 15 minutos entre as aulas.
Cada aluno receberá uma apostila e um CD contendo todo o conteúdo das aulas.
Somente será fornecido certificado e permitido realizar a prova os alunos com pelo menos
80% de frequência no curso. O certificado será entregue no final do curso, em mãos, e não
será enviado por correio eletrônico ou outros meios.
A coordenação do curso se reserva o direito de modificar a ordem das aulas se assim julgar
necessário.
Investimento: R$ 500 á vista ou 2x R$275,00 além de 1Kg de alimento não perecível a ser
doado para as obras assistidas pela congregação.

2) DAS PROVAS
A prova deverá ser realizada no dia 06-09-2014, em horário a ser definido e contará com 50
questões de múltipla escolha ( dia ainda a ser confirmado).
Não será permitida a consulta de material didático ou o uso de equipamento eletrônico
durante a prova.
As questões rasuradas serão desconsideradas.
Os 20 alunos melhores classificados serão submetidos á prova oral. A nota final será a
média aritmética entre as duas provas.
As datas, locais e horários de divulgação do gabarito e resultados da prova teórica, assim
como as datas da prova oral serão divulgados durante o curso.
3) DO ESTÁGIO
Estão sendo oferecidas 10 vagas para o estágio em terapia intensiva. Bolsas de R$ 500,00
mensais serão oferecidas para os 5 melhores colocados.
Número de vagas para estágio em CTI: 10
Número de bolsas disponíveis para o CTI: 5
Bolsa: R$ 500,00 mensais
Carga horária: 12 horas diurnas, de segunda a sexta-feira. O dia de cada estagiário será
definido por ordem de classificação.
Informações: uti.medico@cssj.com.br

QUESTÕES NÃO DEFINIDAS NESTE EDITAL DEVERÃO SER RESOLVIDAS COM A
COORDENAÇÃO.
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