IDOR / Rede D’Or São Luiz
Concurso para Estágio Acadêmico em Medicina Intensiva - 2019
O Instituto D’Or de Ensino e Pesquisa (IDOR) e a Rede D’Or São Luiz (RDSL) fazem
saber que, no período de 24 de setembro de 2018 à 31 de outubro de 2018, 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
100 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), Clínica São Vicente e Oeste D’Or.
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 RDSL.
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 nove hospitais
da RDSL com equipe de preceptores altamente qualificada;
Centro de Ensino e Treinamento do IDOR (CET-IDOR) equipado com
tecnologia de última geração, visando oferecer treinamento prático das
habilidades, nas principais áreas de atuação do médico intensivista;
Após o período de estágio, 70% dos egressos tornam-se colaboradores da
RDSL;
Programas de Residência Médica. O IDOR, atualmente, conta com 14
programas credenciados pelo MEC;
Curso de Doutorado em Ciências Médicas. O IDOR, atualmente, conta com 20
linhas de pesquisa na área de concentração Medicina Clínica e Translacional.

1 – PROCESSO SELETIVO
1.1 Público-alvo:
Estudantes regularmente matriculados no curso de Medicina, cursando o 9º, 10º ou 11º
período no PRIMEIRO SEMESTRE de 2019;
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 1000 candidatos.
As inscrições serão encerradas, automaticamente, quando atingir este número.
O local do evento não possui estacionamento. Recomenda-se que o candidato utilize
outra forma de transporte.

1.3 Período de inscrição:
As inscrições serão realizadas somente online de 24/9/2018 à 31/10/2018 no site
www.idor.org (As inscrições serão encerradas, automaticamente, quando a capacidade
do local do concurso estiver completa).
1.4 Valor da inscrição:
R$ 180,00
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 4/11/2018, domingo, às 09
horas no Centro de Convenções Sul América localizado na Av. Paulo de Frontin, 1 Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ;

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 (4/11/2018), 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 e-mail:
concursos@idor.org no dia 5/11/2018 das 9 às 14 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.
O resultado dos recursos será publicado no site no dia 5/11/2018 a partir das 18h.
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 aprovados e classificados estará disponível no site (www.idor.org). à
partir das 14h do dia 08/11/2018. Somente os alunos classificados dentro do número
de vagas, deverão comparecer ao IDOR na data e hora disponibilizada no site para a
escolha de Unidade e plantão.

A escolha da Unidade e do plantão será feita de acordo com a classificação do
candidato, no dia 9/11/2018, sexta-feira, no Centro de Ensino e Treinamento (Rua
Pinheiro Guimarães nº 22, auditório do 3º andar), em duas etapas: do 1º ao 50º lugar
das 14:00h às 15:00h e do 51º lugar ao 100º lugar das 15h:30min às 16h:30min.
Os candidatos aprovados na seleção devem comparecer a TODAS as etapas do
processo de admissão. Abaixo, o calendário completo do concurso e processo
admissional:
ETAPAS
Inscrições

DATA/HORA
24/09/2018 à 31/10/2018 (ou até
completar a capacidade do local da
prova)

Prova
4/11/2018 – 7 às 11 h

Divulgação do
gabarito
Recursos
Resultado dos
recursos
Divulgação dos
classificados e
aprovados
Escolha de
Unidade e plantão

LOCAL
www.idor. org
Centro de
Convenções Sul
América
Av. Paulo de Frontin,
1 - Cidade Nova, Rio
de Janeiro

4/11/2018 – a partir das 18h

www.idor.org

5/11/2018 – 9h às 14h

concursos@idor.org

5/11/2018 – a partir das 18h

www.idor.org

8/11/2018 – a partir das 14h

www.idor.org

9/11/2018 – 1º ao 50º lugar – 14h às
15h
51º ao 100º lugar – 15h:30min às
16h:30h

Centro de Ensino e
Treinamento (Rua
Pinheiro Guimarães nº
22, auditório do 3º
andar)
O aluno(a) será
contactado por
e.mail com
tolerância de
resposta de no
máximo 24h. Caso
contrário o processo
seguirá o fluxo.

Remanejamento e
Reclassificação
9/11/2018 à 16/11/2018

DOCUMENTOS
Nome Completo, Nome da Mãe, RG, CPF,
PIS,
Endereço, Título de Eleitor, Certificado de
Reservista (para Homens)
Documento com foto e comprovante de
pagamento. Credenciamento de 7h às 8h:30
min.
Às 8h:45min os portões serão fechados
Prova de 9:00 às 11:00 horas

Formulário: www.idor. org

Documento com foto
Caso o candidato não possa comparecer será
permitido o envio de representante legal
(APENAS NESTA ETAPA)

Listagem abaixo *

Entrega
da
documentação
A partir do dia 19/11/2018

www.idor.org

Início do estágio
Previsão: 14/01/2019

Unidade escolhida

Será marcada a INTEGRAÇÃO dos
estagiários na primeira semana do estágio
no Centro de Ensino e Treinamento (Rua
Pinheiro Guimarães nº 22, auditório do 3º
andar) para apresentação do IDOR, CIEE e
RH.

*DOCUMENTOS QUALIFICATÓRIOS
01 Diploma (original e cópia) ou declaração de conclusão do ensino médio (original)
01 Declaração da Faculdade/Curso (original)
Obs.: As declarações só possuem validade até 3 meses a partir da emissão.
DOCUMENTOS PESSOAIS
•
Identidade (RG)
•
CPF
•
Título de Eleitor
•
PIS/PASEP (Documento da Caixa Econômica ou Cartão Cidadão ou Nada Consta)
•
Certificado de Reservista (Somente Homens) 8
•
Certidão (Nascimento/Casamento/Divórcio/União Estável
•
Comprovante de Residência atual que contenha o CEP (contas de água, luz, telefone e gás) ou Declaração
de Residência (Cópia da conta, RG e CPF do titular da conta)
•
Comprovante de Vacinação (contendo vacinas: Tétano, Hepatite B, Tríplice Viral)
•
Carteira de Trabalho – (cópia das páginas da foto, qualificação civil e último vínculo empregatício. ·
Necessário que contenha espaços para atualização.
•
Comprovante bancário do Banco SANTANDER (Cartão do Banco com os dados da conta ou extrato
bancário) · Necessário para estágios remunerados. · A conta deverá estar ativa.
•
Cartão Bilhete Único ou Bilhete Carioca, se possuir (Trazer cópia da PARTE DE TRÁS do cartão).
•
02 Fotos 3x4 (colorida) recente

2 – ESTÁGIO
Número de vagas de estágio: 100 (caso haja modificação no número total de vagas, a
comissão organizadora comunicará antes do processo seletivo no site do IDOR –
www.idor.org);
Número de horas semanais de estágio: 18 horas (12 horas práticas e 6 horas teóricas).
As 12 horas práticas serão cumpridas no formato de plantão diurno de segunda-feira à
sexta-feira. Os Hospitais Norte D’Or, Caxias D’Or e São Vicente oferecerão plantões
diurnos inclusive no sábado e domingo.
Duração do estágio: 01 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: 14/01/2019;
Estudantes com intercâmbios acadêmicos oficiais previstos pela Instituição de Ensino
Superior a qual pertencem, deverão apresentar a documentação comprobatória quando
solicitado. Importante ressaltar que somente será liberado para a realização do
mesmo, o estudante que apresentar a documentação oficial e com intercâmbios de
duração MÁXIMA de quatro semanas. Acima deste período, o estudante será desligado
do estágio, de acordo com a legislação vigente;
O certificado de conclusão de estágio somente será fornecido pelo IDOR aos estudantes
que completarem um a dois anos de estágio.

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

Condutas no paciente grave Elias Knobel 4ªed.
4- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Síndrome Coronariana Aguda, Infarto Agudo do Miocárdio, Arritmia cardíacas, Parada
Cardiorrespiratória, Choque, Monitorização Hemodinâmica, Sepse, Tromboembolismo
Pulmonar, Insuficiência Respiratória Aguda, Ventilação Mecânica, Insuficiência Renal
Aguda, Acidente Vascular Cerebral, Analgesia e Sedação e Emergências Endócrinas.
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

