XXI CURSO DE INTRODUÇÃO
A MEDICINA INTENSIVA - 2016

EDITAL
1. DAS INSCRIÇÕES

1.1 Período de inscrições: 1º/09/2016 até terminarem as vagas.
1.2 Número de vagas: 300
1.3 Valor do investimento: R$ 300,00 (trezentos reais) pagos através de boleto bancário.
1.4 Informações e inscrições:
1.4.1 As inscrições serão online e mais informações exclusivamente por e-mail. Não serão fornecidas informações por telefone.
1.4.2 Contatos: Centro de Estudos e Pesquisas Genival Londres – Clínica São Vicente
e-mail: secretaria.cegel@clinicasaovicente.com.br / www.clinicasaovicente.com.br
1.4.3 Documentos exigidos para inscrição:
· Ficha de inscrição preenchida e assinada;
· Declaração da universidade informando o período em que o aluno se encontra matriculado;
· Uma foto 3/4 (recente);
· Xerox de carteira de identidade e CPF;
1.4.3.1 Os documentos devem ser enviados, em formato digital, junto com a ﬁcha de inscrição para o e-mail:
secretaria.cegel@clinicasaovicente.com.br;

1.4.4 Do pagamento
1.4.4.1 Após o encaminhamento da documentação o participante receberá, via e-mail, um boleto bancário para efetuar o pagamento da
inscrição.
1.4.4.2 Boletos adicionais emitidos por não pagamento no prazo serão cobrados como extra e sua emissão ﬁca condicionada à
disponibilidade de vagas.
1.4.4.3 O participante se obriga a encaminhar comprovante do pagamento do boleto via e-mail.
1.4.4.4 Não haverá devolução do valor pago para inscrição por nenhum motivo.

1.4.5 Da conﬁrmação da inscrição.
Após cumprimento das exigências dos itens 1.4.3 e 1.4.4.

2. DO CURSO

2.1 Público alvo: Estudantes de Medicina e Médicos.
2.2 Data: 04 de novembro de 2016 de 12h às 17h - sexta-feira e;
05 de novembro de 2016 de 8h30 às 17h45 - Sábado.

2.3 Local: Centro de Convenções Sulamérica / Avenida Paulo de Frontin, 1 – Cidade Nova / Centro
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2.4 Serão concedidos posteriormente certiﬁcados de participação no curso.

3. DA AVALIAÇÃO ESCRITA E RECURSOS

3.1 Somente poderão fazer a avaliação escrita, os alunos de medicina cursando do 7º ao 10º período no ano de 2016.
3.2 Alunos de medicina de outros períodos e médicos podem fazer o curso, mas não podem fazer a avaliação escrita e concorrer as vagas
de estágio.
3.3 Data: 06/11/2015 - Domingo, de 8h30 às 11h.
3.4 Local: Centro de Convenções Sulamérica / Avenida Paulo de Frontin, 1 – Cidade Nova / Centro
3.5 Habilitação para a avaliação escrita:
3.5.1 O aluno deverá ter assistido a todas as aulas do curso, nos dias 04 e 05 de novembro de 2016 – sexta e sábado.
3.5.2 O aluno que faltar a qualquer aula não poderá fazer a avaliação escrita, independente do motivo da falta.
3.6 Recurso
3.6.1 Recursos sobre as questões da prova deverão ser encaminhados por e-mail no período de 07/11/2016 a 11/11/2016 e serão
respondidos no dia 18/11/2016.
3.7 Divulgação do resultado ﬁnal: 21/11/2016 no site www.clinicasaovicente.com.br

4. DO ESTÁGIO

4.1 A Clinica São Vicente oferece estágio extra-curricular aos alunos que obtiverem maior pontuação, de acordo com os critérios de
classiﬁcação e desempate,
4.2 Critérios de classiﬁcação e desempate:
· Maior nota;
· Período em que o aluno se encontra, em ordem decrescente;
· Idade do aluno, em ordem decrescente;
· Data da inscrição.
4.3 Número de Vagas: 21 (vinte e uma) sendo distribuídas da seguinte forma:
· 14 (quatorze) para os CTIs - Centro de Tratamento Intensivo I, II e III.
· 07 (sete) para a UCI - Unidade Cardiológica Intensiva.
4.4 Os alunos aprovados conforme resultado do item 4.2 terão preferência na escolha da Unidade de acordo com a classiﬁcação obtida.
4.5 Carga horária do estágio: 12 horas diurnas, semanais. Duração de 01 (um) ano.
4.6 Período do estágio: 1 ano
4.7 Os acadêmicos aprovados ou reclassiﬁcados passarão por um período probatório de experiência de 45 dias, após o início do estágio,
podendo ser liberadas após esse período, de acordo com a avaliação da coordenação médica.
4.8 Recomendamos aos alunos providenciar carteira de trabalho, visto que em caso de aprovação, ela será obrigatória para admissão no
estágio.

Coordenação:
Dr. Arthur Vianna
Dra. Lilian Carestiato
Dr. Luis Felipe Camillis

Centro de Estudos e Pesquisas Genival Londres – Clínica São Vicente
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