Hospital Israelita Albert Sabin
Centro de Estudos Fritz Feigl
Edital
45º Concurso para Acadêmico Bolsista de Medicina
UTI, CLÍNICA MÉDICA e EMERGÊNCIA – 2016/2017
O Hospital Israelita Albert Sabin faz saber aos interessados que, no período de
01/09/2016 à 31/10/2016, estarão abertas as inscrições para o Concurso de Acadêmicos
Bolsistas de Medicina 2017.
I – PÚBLICO ALVO:
Aluno regularmente matriculado no curso de Medicina, que esteja cursando do 7º ao 10º
período no segundo semestre de 2016.
No ato da inscrição, alunos que tiverem matriculados em matérias de dois períodos
consecutivos (repetência ou dependência), será considerado o período inferior.
Caso o aluno esteja cursando matérias de 6 º-7 º períodos, será considerado o 6 º período
e não será autorizada a inscrição nem participação no concurso.
Não será permitida, sob nenhuma hipótese, inscrição de alunos cursando o 6 º período.
Não será permitida, sob nenhuma hipótese, inscrição de alunos cursando o 11º período.
II – VAGAS OFERECIDAS:
Serão oferecidas:
14 vagas para o CTI (carga horária de 12 horas diurnas semanais),
14 vagas para a EMERGÊNCIA (carga horária de 12 horas diurnas semanais) e
05 vagas para Clínica Médica (carga horária de 12 horas diurnas semanais).

Será permitida, aceita e considerada somente uma e a primeira
inscrição por CPF na unidade assistencial escolhida pelo candidato
(CTI, Clínica Médica ou Emergência).
Caso haja mais de uma inscrição online com o mesmo CPF, a(s)
subsequente(s) inscrição(ções) será(ão) sumariamente cancelada(s)
Valor da bolsa auxílio: R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) mensais.
Número de vagas para o curso e prova – 600 vagas
OBS: A coordenação do Programa reserva-se o direito de não preencher o total de
vagas oferecidos por unidade.
III – DAS INSCRIÇÕES:
1-Preencher o Formulário de Inscrição online;
2-Enviar cópia da identidade, CPF, foto 3x4, declaração de matrícula na faculdade
informando período ou ano que esteja cursando no ato da inscrição e comprovante de
pagamento da inscrição para o email ceffhias@gmail.com. A falta de um dos itens
citados anteriormente implicará na não confirmação da inscrição até que todos os
documentos sejam encaminhados para o email ceffhias@gmail.com;

3-As Inscrições estarão disponíveis online no período de 01/09/2016 à 31/10/2016;
4-O valor da inscrição é de R$ 300,00 (trezentos reais), e deverá ser depositado em
favor da Associação Beneficente Israelita do Rio de Janeiro:
Caixa Econômica Federal, banco 104;
Agência – 1026;
Conta corrente – 1226-1; operação 003 (Pessoa Jurídica),
CNPJ – 33722224/0001-66
5-ATENÇÃO: No ato da inscrição, alunos que tiverem matriculados em matérias de
dois períodos consecutivos (repetência ou dependência), será considerado o período
inferior.
Caso o aluno esteja cursando matérias de 6 º-7 º períodos, será considerado o 6 º período
e não será autorizada a inscrição nem participação no concurso.
Não será permitida, sob nenhuma hipótese, inscrição de alunos cursando o 6 º período.
Não será permitida, sob nenhuma hipótese, inscrição de alunos cursando o 11º período.
Obs.: Em caso de desistência, o valor não será devolvido sob nenhuma hipótese
IV – DO PROCESSO SELETIVO:
O processo seletivo será constituído de duas etapas obrigatórias:
a) Curso teórico nos dias 02/12/16 (sexta-feira) de 15:30h às 22:00h e 03/12/16
(sábado) de 08:00h às 18:00h;
b) Prova escrita, sem consulta e conforme referência bibliográfica ao final do edital
no dia 04/12/16 (DOMINGO) de 09:00h às 12:00h. CHEGAR COM 1h DE
ANTECEDÊNCIA.
Obs1: Somente poderá realizar a prova escrita os candidatos com presença
integral no curso teórico, comprovado com a lista de presença.
Obs2: Não será autorizada entrada após 09:00h.
c) Prova prática eliminatória somente para o CTI : os primeiros 28 candidatos
classificados, após recurso (verificar obrigatoriamente a lista de
classificados liberada pelo site www.hias.com.br do dia 08/12/2016), para o
CTI estarão automaticamente convocados a comparecer ao auditório do
oitavo andar do Hospital Israelita Albert Sabin na Rua Professor Gabizo, 319 –
Tijuca, no dia 09/12/2015 (sexta-feira) às 14:00h.
Chegar às 13:30h. A prova prática terá duração de duas horas e trinta minutos,
com término programado para 16:30h.
Não será admitida entrada após 14h.
NÃO HAVERÁ CONTATO TELEFÔNICO OU POR EMAIL PARA
CONVOCAÇÃO.
Obs: Não haverá prova prática para Emergência e Clínica Médica.
V – CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS CANDITADOS:
- Será considerado aprovado na prova escrita, o candidato que obtiver nota mínima
5,0 (cinco).
- A classificação final dos candidatos será divulgada por ordem das notas.

- O candidato poderá ser aprovado, mas não classificado, a depender do número de
vagas disponíveis.
- Em caso de empate na classificação final, conforme e na ordem dos itens abaixo,
será dada a prioridade ao candidato que:
1) Estiver cursando maior período na faculdade
2) Tiver maior idade
3) Horário do Nascimento (mais velho)
VI – MATRÍCULA NO ESTÁGIO:
- Terão direito à matrícula os candidatos aprovados, respeitados os limites de vagas
estabelecidas pelo edital, no item II.
- O período de matrícula dos candidatos selecionados para o Curso de Acadêmicos
Bolsistas de Medicina será de 13/12/16 (terça-feira) à 13/01/2017 (sexta-feira), no
setor de Recursos Humanos (RH) do Hospital Israelita Albert Sabin na Rua Prof.
Gabizo, 319, 1º andar. Falar com Bruna Sequeira ou Manoela Ramos.
- No ato da matrícula o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os
seguintes documentos:
1 – RG (02 cópias)
2 – CPF (02 cópias)
3 – Título de Eleitor (01 cópia)
4 – Certificado de Reservista (01 cópia) – para homens
5 – Declaração da faculdade (01 cópia)
6 – Certidão (Nascimento/Casamento/Divórcio) (02 cópias)
7–Comprovante de residência atual (contas de água, luz, telefone fixo,
correspondência de banco) (02 cópias)
8 – Comprovante de Vacinação (contendo vacinas: Tétano, Hepatite B) (02 cópias)
9 – CTPS (página de foto e qualificação civil) (01 cópia)
10 – Foto 3x4 colorida (02 cópias)
11 – Cartão de Banco SANTANDER ou documento com dados da Conta Corrente
(01 cópia)
12 – Termo de Contrato de Estágio (TCE) – trazer da faculdade em 3 vias
- Será permitido o início no estágio somente após a entrega de toda
documentação exigida acima.

Atenção!
 Trazer original e cópia de cada documento solicitado acima.
 Entregar os documentos acima no setor de Recursos Humanos (RH), do
Hospital Israelita Albert Sabin na Rua Professor Gabizo, 319 – 1º andar Maracanã
- No caso de desistência de matrícula serão convocados outros candidatos
aprovados, conforme classificação.
VII – CALENDÁRIO:

1 Inscrições:
01/09/2016
à
31/10/2016
no
link
https://docs.google.com/forms/d/1K0XFTV0aA13vzph5AzN48njE6aKlEPJLnS
U_2qDManE/edit#
2 Curso: Curso teórico nos dias 02/12/16 (sexta-feira) de 15:30h às 22:00h e
03/12/16 (sábado) de 8:00h às 18:00h no salão Nobre do Centro de Convenções
Sul América localizado na Av. Paulo de Frontin, nº 1 – Cidade Nova – Centro
do Rio de Janeiro.
3 Prova teórica – 04/12/2015 (domingo). Chegar às 08:30h no salão Nobre do
Centro de Convenções Sul América , localizado na Av. Paulo de Frontin, nº 1 –
Cidade Nova – Centro do Rio de Janeiro. Início às 9h e término às 12h.
4 Divulgação do Gabarito – 05/12/2016 (segunda-feira) a partir de 13:00h no site
www.hias.com.br
5 Divulgação do resultado da prova escrita - 06/12/2016 (terça-feira) a partir de
13:00h no site www.hias.com.br
6 Prazo para recurso – De 06/12/2016 a partir de 13h até 07/12/2016 às 13:00h
pelo e-mail ceffhias@gmail.com. Não serão considerados e-mails recebidos
após 13h.
7 Resultado e classificação após recurso – 08/12/2016 (quinta-feira) às 13:00h no
site www.hias.com.br
8 Prova prática para CTI – 09/12/2016 (sexta-feira) às 13:30h no auditório 01 do
08º andar do Hospital Israelita Albert Sabin localizado na Rua Professor Gabizo,
nº 319 – Tijuca – Rio de Janeiro. A prova iniciará às 14h impreterivelmente.
Não será permitida entrada após às 14h. Término às 16:30h.
9 Resultado da prova prática do CTI – 12/12/2016 (segunda-feira) a partir de
15:00h no site www.hias.com.br
10 Matrícula – De 13/12/16 (terça-feira) à 13/01/2017 (sexta-feira), de 8:00h ás
17:00h na Sala de Recursos Humanos, no 1º andar do Hospital Israelita Albert
Sabin localizado na Rua Professor Gabizo, nº 319 – Tijuca – Rio de Janeiro.
11 Divulgação dos candidatos reclassificados:
Ocorrerá a partir da necessidade para ocupação de vagas disponíveis por setor.
O contato será feito por telefone, diretamente com o candidato, podendo ocorrer
até 30/04/2017. Após esta data não haverá mais candidatos reclassificados.
12 Período do estágio - 01/02/2017 até 31/01/2018
Os plantões serão escolhidos por ordem de classificação.
VIII – BIBLIOGRAFIA:
1- Critical Care – Jean- Louis Vincent
2- Condutas no Paciente Crítico – Elias Knobel
3- Emergências Clínicas 10º edição – Herlon Saraiva Martins
4- Harrison´s Principles of Internal medicine 18º edição
5- Uptodate.com
6- Sanford Guide Antimicrobial Therapy

