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Estágios acadêmicos > Terapia Intensiva
Concurso para Estágio Acadêmico em Medicina Intensiva IDOR / Rede D’Or São Luiz - 2016
O processo seletivo se destina a preencher as vagas para acadêmicos de Medicina Intensiva nos Hospitais: Barra D'Or, Copa D'Or, Niterói D'Or,
Norte D'Or, Quinta D'Or, Rios D'Or e Caxias D’Or
Coordenação: Dra. Rosa Vianna (coordenação de graduação/ acadêmicos IDOR).

Preceptores: Dr. Carlos Ávila (HBD), Dra. Cecília Magno (HCD), Dra. Giseli Quintanilha (HNitD), Dr. Sergio Sant’Anna (HND), Dr. Alexandre
Coscia (HQD),
Dr. Fabio Trinca (HRD) e Dr. Eric Perecmanis (HCxD).

Objetivo do curso: oferecer estágio extra curricular teórico e prático para estudantes de medicina na área de Medicina Intensiva nas principais
unidades hospitalares da Rede D’Or São Luiz.
A exposição precoce e sob supervisão do acadêmico de medicina aos cenários de tratamento intensivo de pacientes críticos contribui para a
formação e o amadurecimento do futuro médico, que tem a oportunidade de se familiarizar com o uso de equipamentos modernos e drogas de
última geração.

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 Empresa-Escola.

Público-alvo: Estudantes de medicina a partir do 9º período em janeiro/2016.

Número de Vagas: 94

Número de horas: 18 horas semanais

Duração: 1 ano (renováveis até 02 anos). Os alunos que entrarem no 12º período da faculdade encerrarão o seu programa com 06 meses de estágio.

Bolsa: R$500,00

Período de inscrição: 22 de outubro de 2015 a 16 de novembro de 2015. (As inscrições serão encerradas automaticamente quando o limite de
vagas para a seleção for atingido)

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);

Valor da Inscrição: R$ 80,00 (Em caso de desistência, o valor NÃO será devolvido)

Prova: A prova será composta por 50 questões múltipla-escolha e será realizada no dia 21/11/2015, sábado, às 10 horas no Centro de Convenções
Sul América, localizado na Av. Paulo de Frontin, 1 – Cidade Nova, Rio de Janeiro;
O credenciamento no dia da prova será feito das 8h às 9h30. Os candidatos deverão chegar ao local portando documento original com foto. Às 9h30
os portões serão fechados e não será mais possível realizar a prova. A prova terá a duração de 02 horas.
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.
Bibliografia recomendada: Últimas edições do Harrison (Medicina Interna) e Cecil (Tratado de Medicina Interna)
A divulgação do gabarito será feita no dia da prova (21/11), a partir das 18h, no site do IDOR;
A divulgação dos classificados estará disponível no site a partir das 12h do dia 24 de Novembro de 2015;
Admissão: Após divulgação do resultado, a Secretaria de Ensino entrará em contato com os classificados, por e-mail, informando local, data e hora
em que será dada entrada ao processo de admissão;
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;
O candidato classificado precisará apresentar comprovante da instituição de ensino que confirme o período em curso em janeiro de 2016;
Os alunos classificados deverão comparecer no dia da escolha da unidade ou serão eliminados;
Os candidatos aprovados na seleção devem comparecer a todas as etapas do processo de admissão;
Início do estágio: 20 de janeiro de 2016;

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: secretaria.ensino@idor.org

Faça sua inscrição
Nome Completo *
CPF *
Selecione sua categoria *

Selecione

Data de nascimento *

dd/mm/aaaa

Sexo *
CEP *

Somente números

Endereço *
Número *
Bairro *
Cidade *
Estado *

Selecione

Telefone *
Celular *
E-mail *
Endereço no qual você irá receber as confirmações de cadastro e de inscrição. Caso o seu provedor possua sistema anti-spam e você não receba emails do IDOR, autorize os recebimentos de secretaria.ensino@idor.org
Repetir E-mail *

Digite o texto

Enviar

Rede D'Or | Recursos Humanos | Política de Privacidade | Termos de Uso | Fale Conosco | Localização | Mapa do Site | Links Úteis
©2012 Rede D'Or - Todos os direitos reservados

