Instituto Unimed-Rio
Hospital Unimed-Rio
Coordenação de Ensino e Pesquisa
Área de Gestão de Pessoas
Área de Relações Públicas e Desenvolvimento de Mercado

PROJETO PARA CURSO TEÓRICO E ESTÁGIO REMUNERADO
PARA ACADÊMICOS DE MEDICINA EM TERAPIA INTENSIVA
NO HOSPITAL UNIMED-RIO
Segundo semestre de 2016
DOS CURSOS
Este programa compreende duas fases independentes, a saber:
(1) Curso teórico preparatório, com cobrança de taxa de custeio de
material didático; e
(2) Estágio supervisionado, contratado junto às Instituições de Ensino
Superior através do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de
Janeiro (CIEE-RJ), remunerado por bolsa de estudo, na forma de
plantões, àqueles que tiverem realizado o curso teórico preparatório
com aprovação e na classificação estrita limitada pelo número de
vagas.
DO CURSO TEÓRICO PREPARATÓRIO
Constituído de 14 horas/aula, distribuídos em dois encontros aos sábados e
finalizado por avaliação teórica.
Das vagas
200 (duzentos), pela ordem estrita de inscrição.
Do pré-requisito para inscrição
Estar em curso do 9º ao 11º período ou do primeiro semestre do 5º ano
ao primeiro semestre do 6º ano do curso de graduação em medicina em
Faculdade de Medicina reconhecida pelo Ministério da Educação à
época da matrícula no estágio; e.

Ter previsão de formatura após o término do estágio, ou seja, após 31
de janeiro de 2017.
Do local, data, horário e formas de inscrição
1º- Inscrição
A

inscrição

deve

ser

feita

através

do

site

www.unimedrio.com.br/estagiohospital. O pagamento poderá ser
efetuado via cartão de crédito ou boleto bancário. Este último deverá ser
quitado em até três dias úteis. Caso contrário, a inscrição não será
validada e a vaga será reaberta ao público sem aviso prévio.

2º- Confirmação da inscrição
Após a confirmação do pagamento via boleto bancário ou cartão de
crédito, o candidato receberá uma notificação da inscrição por e-mail.
3º- Período de inscrições:
De 08 a 24 de junho de 2016, enquanto houver vagas.
4º- Taxa para custeio do material didático e de apoio
R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) pagos integralmente na
efetivação da inscrição. Os inscritos farão jus ao pendrive com o material
das aulas e demais material didático de apoio (Diretrizes e consensos).
O curso preparatório não é reembolsável em caso desistência ou não
comparecimento.
Do local das aulas e da prova
As aulas e a prova acontecerão no Centro de Convenções O2, localizado à Av.
José Silva de Azevedo Neto, 200 / subsolo do bloco 09 – Barra da Tijuca – RJ

Do conteúdo programático do curso preparatório

Hora
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
15:30-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00

1º dia – Sábado, 02/07/2016
Tema
Apresentação do Hospital Unimed-Rio e do Prontuário eletrônico
Parada cardiorrespiratória e vias aéreas difíceis
Intervalo
Insuficiência respiratória e ventilação mecânica
Choque e suporte circulatório
Intervalo
Suporte nutricional
Distúrbios eletrolíticos e ácido-base
Intervalo
Infecções no paciente crítico
Insuficiência renal aguda e terapia de substituição

Hora
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
15:30-16:00
16:00-18:00

2º dia – Sábado, 09/07/2016
Tema
Síndromes coronarianas agudas
Arritmias cardíacas
Intervalo
Doença tromboembólica: prevenção e tratamento
Acidente vascular encefálico
Intervalo
Cuidados no pós-operatório
Sepse
Intervalo
Concurso para estágio

As datas e temas poderão ser modificados pela coordenação do curso, com aviso prévio.

Do Processo Seletivo para o estágio
A prova teórica acontecerá ao final do curso, com 40 questões de
múltipla escolha, com quatro opções cada.
Será considerado aprovado aquele que obtiver acerto mínimo de 28
questões.
Não serão permitidas consultas de quaisquer naturezas, incluindo-se o
acesso a telefones celulares ou outros dispositivos eletrônicos.
O candidato deverá apresentar documento de identidade oficial no ato
da prova.
As questões rasuradas serão consideradas nulas. Não haverá vista de
prova ou de cartão resposta sob quaisquer pretextos.
As questões da prova serão elaboradas pelos docentes do curso.

A Comissão Organizadora é soberana no julgamento de recursos
interpostos sobre as questões da prova. Caso haja anulação ou
mudança de gabarito, o efeito surtirá sobre o resultado de todos os
candidatos.
A participação no curso preparatório e realização da prova não garantem
a vaga no programa de estágio do Hospital Unimed-Rio.
Todos os inscritos poderão fazer a prova, entretanto só serão
classificados para o estágio aqueles que tiverem a presença mínima de
75% do curso (três dos quatro módulos).
O candidato que não cumprir essas normas será eliminado do concurso.
Da certificação
Receberão certificados de participação no curso teórico aqueles que tiverem
75% da presença nos dois dias de aula. Os certificados do curso teórico serão
emitidos

diretamente

pelos

alunos,

através

do

site

www.unimedrio.com.br/estagiohospital, na aba certificado.
DO ESTÁGIO PRÁTICO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
Das vagas
Serão oferecidas 14 (catorze) vagas para o programa de estágio do segundo
semestre de 2016, distribuídas nos sete dias da semana.
Além das 14 vagas oferecidas neste edital, há sete vagas destinadas a
prorrogação de estágio dos concursados no período anterior. Caso não se
complete as sete vagas com os estagiários seniors, as vagas ociosas poderão
ser repassadas aos novos acadêmicos concursados deste edital 2/2016,
considerando-se a ordem estrita de classificação.
Critérios para preenchimento das 14 (catorze) vagas oferecidas no edital
2/2016:
Ordem estrita de classificação na prova teórica.

Em caso de empate prevalecerá o candidato em curso de período
superior no momento da convocação para a matrícula.
Persistindo o empate, prevalecerá o candidato mais idoso, em dias.
Da duração
Seis meses contínuos, de 01 de agosto de 2016 a 31 de janeiro de 2017
inclusive. Há previsão de recesso no período entre dia 24/12/2016 a
06/01/2017, inclusives.
Da carga horária e regime do estágio
Carga horária de doze horas semanais. Não serão permitidas mudanças de dia
ou permutas entre estagiários. O estagiário assume compromisso de liberação
de suas atividades na instituição de ensino e não poderá usar atividades de
sua grade curricular como justificativa para ausência aos plantões.
Permite-se, exclusivamente, uma falta justificada, preferencialmente com
comunicação prévia. Faltas em feriados são consideradas "faltas graves".
Dos cenários de prática
Durante os seis meses de estágio, haverá rodízio pré-determinado nas
seguintes unidades do Hospital Unimed-Rio: UTI Geral, UTI Cardiológica e
UTI Cirúrgica.

Dos rodízios
Os estagiários em extensão do programa (seniors) terão a primazia na escolha
dos plantões, conforme a média final obtida no período anterior.
Os demais estagiários escolherão as vagas remanescentes conforme ordem
estrita de classificação no concurso. A escolha da ordem dos rodízios se dará
por sorteio feito pela Coordenação de Ensino e Pesquisa.
Unidade
UTI Geral
UTI Cardiológica
UTI Cirúrgica

01 ago – 25 set
Grupo A
Grupo C
Grupo B

26 set – 20 nov
Grupo B
Grupo A
Grupo C

21 nov – 31 jan*
Grupo C
Grupo B
Grupo A

(*) incluído o período de recesso de 15 dias, entre 24/12/2016 e 06/01/2017.

Da bolsa de estudo
R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, no forma de bolsa de estudo, portanto
não há qualquer vinculação trabalhista ou outro direito correlato. Serão pagas
seis mensalidades iguais. O valor da referida bolsa compreende R$ 500,00 de
bolsa propriamente dita e R$ 100,00 referentes ao auxílio transporte.
Da alimentação
O estagiário terá o almoço do dia do plantão gratuitamente no restaurante onde
os médicos fazem a refeição. Nenhuma outra refeição está inclusa.
Do jaleco e crachá de identificação
Será fornecido um jaleco com o logo institucional para uso durante suas
atividades. Não será permitido o uso de outro uniforme durante os plantões.
Será fornecido um crachá institucional sob descrição de “acadêmico bolsista
– medicina”.
Do seguro de acidentes pessoais
Seguro com cobertura para acidentes pessoais, com indenização de R$
15.000,00 para morte ou invalidez permanente, incluso no contrato firmado
com o CIEE-RJ.
Do cumprimento do código de conduta
O estagiário fica submetido às normas de boa convivência e conduta adotadas
pelo Hospital Unimed-Rio. Em caso de transgressão às normas, este poderá
ser desligado por decisão da Direção do Hospital. Neste caso não fará jus ao
certificado.
Da preceptoria
Serão nomeados preceptores do estágio os coordenadores das unidades e
seus médicos rotina.
UTI Geral: Dr. Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis
UTI Cardiológica: Dr. Marco Antonio de Mattos
UTI Cirúrgica: Dr. Alexandre Rouge Felipe

Da certificação
Todos os que concluírem os seis meses de estágio, computarem frequência
integral e obtiverem nota maior ou igual a 7,0 na avaliação da escala de
atitudes e habilidades promovida pela Coordenação de Ensino e Pesquisa.
Para fins de certificação, será permitida tão somente única falta em todo o
período do estágio.
Do cronograma
Ano
Mês
Projeto e aprovação
Início da divulgação
Inscrições
Curso teórico
Prova
Resultado prova
Matricula no estágio, contrato com
CIEE, exame médico e ambientação
Estágio prático
Entrega dos certificados

M

J

J

2016
A
S

O

N

D

17
J

09
06
08-24
02 e
09
09
15
18-19
01/08 a 31/01
03/02

Da exclusão por conclusão do curso de graduação
Este programa de estágio destina-se exclusivamente para acadêmicos de
medicina, portanto o estagiário que tiver antecipação da conclusão do curso de
graduação e tiver conclusão antes de 31/01/2017, será desligado do programa
de estagiário bolsista na data do ato de sua formatura.
Da gestão junto à Instituição de Ensino Superior (IES)
Caberá ao Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), sediado à Rua da
Constituição, 67, centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20060-010, a intermediação
junto às IES, assim como a assessoria técnica ao cumprimento de normas
legais. Cabe ao estagiário proceder as providências para a assinatura do
contrato entre ele, a IES, o CIEE e o Hospital Unimed-Rio, sob a orientação do
Setor de Gestão de Pessoas. Os termos de compromisso de estágio serão
emitidos pelo CIEE-RJ contratada pelo Grupo Unimed-Rio.
Da gestão administrativa do estágio

São atribuições da Área de Gestão de Pessoas a interface com o agente de
integração (CIEE), os procedimentos admissionais, a contratação de seguros, a
ambientação, e a administração do pagamento das bolsas.
Da gestão pedagógica do estágio
Cabem à Coordenação de Ensino e Pesquisa o apoio técnico e a gestão
pedagógica do curso preparatório e do estágio.
Do apoio organizacional
Cabem a Área de Relações Públicas e Desenvolvimento de Mercado e ao
Instituto Unimed-Rio o apoio técnico e operacional para a realização do curso
preparatório e demais eventos que envolvam os estagiários.
Cabe a Direção do Hospital Unimed-Rio, assessorada pela Área de Gestão
de Pessoas, pela Coordenação de Ensino e Pesquisa e pela Área de Relações
Públicas e Desenvolvimento de Mercado, arbitrar sobre as questões não
previstas neste edital.
Rio de Janeiro, 09 de maio de 2016.
Dr. Alfredo Cardoso - Diretor Geral do Hospital Unimed-Rio e Superintendente
Geral da Unimed-Rio
Dr. Luiz Antonio de Almeida Campos - Diretor Médico do Hospital Unimed-Rio

