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Curso Teórico Prático Anual de Terapia Intensiva - 2017

Para Estudantes de Medicina da SOTIERJ
Colégio Brasileiro de Cirurgiões - 22 de Setembro de 2017 de 8h00 às 18h00

Inscreva-se (inscricaoe.php?id=11)

Data: 22 de Setembro de 2017 Horário: 8h00 às 18h00
Local: Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Rua Visconde Silva 52 - Sobreloja - Botafogo - Rio de Janeiro /RJ

Público Alvo: Estudantes de Medicina à partir do 8º periodo
Valor: R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)
Prova classificatória múltipla escolha para distribuição de vagas para parte prática nos melhores CTIs do
RJ.

Vagas limitadas (400 vagas)
Dados Bancários
Banco Bradesco

Agência : 0472-3
Conta Corrente : 058614-5
Favorecida: Sociedade de Terapia Intensiva do Estado do Rio de Janeiro – SOTIERJ CNPJ:
29.510.781/0001-46
Faça o depósito e se inscreva aqui no site. Você deve scanear (Em formato Jpg) ou fotografar o seu
comprovante de depósito e nos enviar o arquivo no ato de sua inscrição.
Se não houver confirmação de seu depósito a sua inscrição estará cancelada. Terá de realizar nova
inscrição.

EDITAL DO CURSO TEÓRICO-PRÁTICO ANUAL DE TERAPIA INTENSIVA PARA ESTUDANTES DE
MEDICINA DA SOTIERJ 2017

Data: 22 de setembro de 2017
Horário: 8h00 às 18h00
Local: Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Rua Visconde Silva 52 - Sobreloja - Botafogo - Rio de Janeiro /RJ
Público Alvo: Estudantes de Medicina à partir do 8º periodo
Valor: R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) - pagamento através de boleto
Vagas limitadas
Comissão Organizadora: Diretoria da SOTIERJ 2017

I- Parte Teórica

Data: 22 de setembro de 2017
Horário: 8h às 15h40
Insuficiência Renal Aguda;
Insuficiência Respiratória Aguda / SARA;
Choque e monitorização hemodinâmica;
Reanimação cardiopumonar;
AVE;
Sedação/Analgesia;
Sepse;
Insuficiência Coronariana Aguda

II- Prova classificatória múltipla escolha para distribuição de 47 vagas nos seguintes CTIs: 15 vagas no
Hospital Souza Aguiar, 10 vagas no Hospital dos Servidores, 15 vagas no Hospital de Ipanema e 7 vagas
no Instituto Estadual do Cérebro)

Data: 22 de setembro de 2017
Horário: 16h às 17h
Local: Colégio Brasileiro de Cirurgiões

III- Informações
As vagas são limitadas e as inscrições se encerrarão automaticamente ao atingir o número máximo
de inscritos;
Em caso de desistência, o valor da inscrição não será devolvido;
A prova será composta por 30 questões múltipla-escolha, cada uma com quatro opções de
resposta;
A duração das prova será de 1 (UMA) hora (16h às 17h);
É obrigatório a entrega do caderno de questões ao fim da prova;
Os estudantes deverão chegar para o credenciamento munidos de carteira de identidade, caneta
preta ou azul;
Não serão aceitas rasuras no cartão resposta;
Somente os candidatos que realizarem a prova classificatória no dia e local estabelecidos neste
edital poderão concorrer a realização da parte prática;
Bibliografia:
Harrison’s Principles of Internal Medicine 19th Edition Goldman and Cecil 25th Edition;
Condutas no Paciente Grave - Knobel 2 Volumes; quarta edição;
A divulgação do gabarito estará disponível no site da SOTIERJ dia 26 de setembro de 2017 às 12h;
A divulgação dos classificados para parte prática estará disponível no site da SOTIERJ dia 27 de
setembro de 2017 às 12h;
A classificação será gerada de acordo com o critério de desempate utilizado em grandes
concursos: primeiro por questões de maior peso escolhidas pela banca organizadora, o que
entendemos como valorização do conhecimento do candidato e, em insistência do empate, pela
idade do candidato.
Após divulgação do resultado, a organização do Concurso entrará em contato com os classificados
informando local, data e horário em que será iniciada a parte prática do Curso;
O candidato classificado para a parte prática do Curso precisará apresentar comprovante da
instituição de ensino que confirme a faculdade de medicina e o período em curso em novembro de
2017. A faculdade deve ser reconhecida pelo MEC.
Os alunos classificados deverão comparecer no Hospital designado no primeiro dia da parte prática
do Curso ou serão eliminados;

IV-Regras e procedimentos de inscrição
As inscrições só serão confirmadas após pagamento do boleto no valor de R$380,00 reais;
As inscrições serão encerradas automaticamente quando o limite de vagas para a seleção for
atingido;
A organização do Curso não se responsabilizará por perda de inscrição cujo pagamento não for
efetuado dentro da data de vencimento do boleto bancário;
Desistências não serão reembolsadas;

Certifique-se de receber o e-mail da organização do Curso/SOTIERJ confirmando sua inscrição;
Dúvidas quanto ao processo de inscrição ou pagamento devem ser retiradas com a Secretaria da
SOTIERJ: sotierj@sotierj.org.br (mailto:sotierj@sotierj.org.br)

Curta a nossa página no Facebook
Curtir (https://www.facebook.com/sotierj)

(http://www.amib.org.br/institucional/associe-se/)

(http://www.sotierj.org.br/certificados

Receba a Nossa Newsletter
e fique por dentro dos eventos, vagas e oportunidades
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Informe o seu nome *
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Enviar

Fale Conosco

! (21)2255-9394 (tel:021.2255-9394) ou ! (21)2256-0436 (tel:021.2256-0436)
% Rua Santa Clara - nº 50 Salas 401 e 402, Copacabana - Rio de Janeiro
(https://goo.gl/maps/sUJ58dDN8452)
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