IDOR / Rede D’Or São Luiz
Concurso para Estágio Acadêmico em Medicina Intensiva - 2018
O Instituto D’Or de Ensino e Pesquisa (IDOR) e a Rede D’Or São Luiz (RDSL) fazem
saber que, no período de 6 de novembro de 2017 a 4 de dezembro de 2017, estarão
abertas as inscrições para o processo seletivo que visa oferecer estágio acadêmico em
medicina intensiva para estudantes de medicina. O concurso se destina a preencher 79
vagas distribuídas entre os Hospitais: Barra D'Or (HBD), Copa D'Or (HCD), Quinta
D'Or (HQD), Rios D'Or (HRD), Norte D’Or (HND), Niterói D'Or (HNITD), Caxias D’Or
(HCXD) e Clínica São Vicente.
Coordenação Geral:
Dra. Rosa Vianna (coordenação de graduação/ acadêmicos IDOR)
Objetivo do concurso:
Oferecer estágio extra- curricular teórico e prático para estudantes de medicina na área
de Medicina Intensiva, nas principais unidades hospitalares da DRSL.
A exposição precoce e sob supervisão do acadêmico de medicina aos cenários de
tratamento intensivo de pacientes críticos, contribui para a formação e amadurecimento
do futuro médico, que tem a oportunidade de se familiarizar com o uso de equipamentos
de última geração e tratamentos modernos.
Nossos diferenciais:
•

•
•

Comprometimento com a lei do estágio LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO
DE 2008,com contratos feitos através do CIEE – Centro Integração EmpresaEscola;
Campo de treinamento prático, amplo e moderno, composto de 8 hospitais da
Rede D’Or São Luiz com equipe de preceptores altamente qualificada;
Centro de Ensino e Treinamento do IDOR equipado com tecnologia de última
geração, visando oferecer treinamento prático das habilidades, nas principais
áreas de atuação do médico intensivista;

1 – PROCESSO SELETIVO
1.1 Público-alvo:
Estudantes regularmente matriculados em curso de Medicina autorizado pelo MEC,
cursando o 9º, 10º ou 11º período no PRIMEIRO SEMESTRE de 2018;
Alunos estrangeiros, em programa de intercâmbio, deverão contactar a secretaria do
IDOR para avaliar a elegibilidade da inscrição.

1.2 Disponibilidade do local:
O local aonde será realizado o processo seletivo tem capacidade para 600 candidatos.
As inscrições serão encerradas, automaticamente, quando atingir este número;
O local do evento possui estacionamento rotativo e com vagas limitadas. Recomendase que o candidato utilize outra forma de transporte;
Caso o candidato(a) possua alguma necessidade especial para a realização do
concurso, enviar a solicitação para o email: concursos@idor.org

1.3 Período de inscrição:
As inscrições serão realizadas somente online de 06/11/2017 a 4/12/2017 no site
www.idor.org (As inscrições serão encerradas, automaticamente, quando o limite de
vagas para a seleção for atingido);
1.4 Valor da inscrição:
R$ 150,00
1.5 Forma de pagamento:
Boleto bancário (a organização do Concurso NÃO se responsabiliza por perda de
inscrição cujo pagamento não for efetuado dentro da data de vencimento do boleto
bancário).
EM CASO DE DESISTÊNCIA, O VALOR NÂO SERÁ DEVOLVIDO.
1.6 Prova:
A prova objetiva será realizada em etapa única e composta por 50 questões múltiplaescolha com duração de 2 horas. Será realizada no dia 10/12/2017, domingo, às 09
horas no Prodigy Centro de Convenções Santos Dumont localizado na Avenida
Almirante Silvio de Noronha 365 – Glória – Rio de Janeiro;
O credenciamento no dia da prova será feito das 7h às 8h30min. Os candidatos
deverão chegar ao local portando documento original com foto; às 8h45min, os portões
serão fechados e não será mais possível realizar a prova.
1.7 Divulgação do gabarito:
A divulgação do gabarito será feita no dia da prova (10/12/2016), a partir das 18h, no
site do IDOR (www.idor.org).

1.8 Recursos:
O candidato poderá solicitar recurso após a publicação do gabarito. O recurso deverá
ser unitário por questão, constando a indicação precisa do tópico que o candidato se
julgar prejudicado, tomando por base apenas as referências bibliográficas constantes
neste edital, com indicação obrigatória dos títulos da referência, do capítulo e páginas
onde o fundamento é encontrado. O formulário de Solicitação de Recursos estará
disponível no site (www.idor.org). e deverá ser enviado para o email:
concursos@idor.org no dia 11/12/2017 das 10 às 16 horas.
Será indeferido o recurso que não estiver fundamentado nas referências bibliográficas
indicadas neste edital ou que for interposto fora do período acima descrito.
Após o julgamento dos recursos, os pontos correspondentes às questões porventura
anuladas, serão atribuídos, indistintamente, a todos os candidatos que não os obtiveram
na correção inicial.
1.9 Critérios para aprovação dos candidatos:
Será considerado aprovado na prova objetiva, o candidato que obtiver 25 ou mais
acertos. O candidato poderá ser aprovado, mas não classificado, a depender do número
de vagas disponíveis.
Serão utilizados os seguintes critérios de desempate: primeiramente, por questões com
maior peso (definidas pela banca examinadora) e, se o empate persistir, será definido
pelo critério de maior idade.
1.10

Divulgação dos classificados:

A divulgação dos classificados estará disponível no site (www.idor.org). a partir das 18h
do dia 12/12/2017. Os alunos classificados dentro do número de vagas,deverão
comparecer ao IDOR na data e hora disponibilizada no site.
A escolha da unidade será feita de acordo com a classificação do candidato, em dia,
local e horário a serem informados após divulgação dos classificados; Os alunos
classificados deverão comparecer no dia da escolha da unidade ou serão eliminados;
O candidato classificado deverá apresentar comprovante da instituição de ensino que
confirme o período em curso no primeiro semestre de 2018;
Os candidatos aprovados na seleção devem comparecer a todas as etapas do processo
de admissão;
A comprovação do período em curso na Faculdade será exigida no momento da
matrícula do aluno no Programa de estágio. Caso não preencha os pré-requisitos
solicitados, o aluno SERÁ DESCLASSIFICADO.

2 – ESTÁGIO
Número de vagas de estágio: 79;
Número de horas semanais de estágio: 18 horas (12 horas práticas e 6 horas teóricas)
Duração do estágio: 1 ano (renovável até 02 anos);
Benefícios: Bolsa: R$550,00, alimentação e jaleco, vale transporte (apenas municipal)
e seguro para acidentes pessoais;
Previsão de início de estágio: 22 de janeiro de 2018

3 - BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
Harrison’s Principles of Internal Medicine, 19ª edição
Goldman - Cecil Medicine, 25ª edição

4- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Síndrome Coronariana Aguda, Infarto Agudo do Miocárdio, Parada Cardiorrespiratória,
Choque, Sepse, Tromboembolismo Pulmonar, Insuficiência Respiratória Aguda, SARA,
Ventilação Mecânica, Insuficiência Renal Aguda, Acidente Vascular Cerebral,
Analgesia, Sedação e Bloqueio neuromuscular e Emergências abdominais.
5- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O candidato(a) que participar do processo de seleção reconhecerá a aceitação das
normas estabelecidas neste Edital. Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela
Comissão Deliberativa do Curso.

6- INFORMAÇÕES:
IDOR – Secretaria de Ensino
Agendar a entrega de documentos para a inscrição pelo telefone ou e-mail:
Telefone: (21) 3883-6000 (ramal: 2305).
De 2ª a 6ª, das 10h às 18h.
E-mail: concursos@idor.org

