CURSO TEÓRICO E ESTÁGIO REMUNERADO PARA
ACADÊMICOS DE MEDICINA EM TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
NO HOSPITAL E MATERNIDADE DOMINGOS LOURENÇO
Edital 01/2019
1 - CURSO TEÓRICO PREPARATÓRIO.
1.1- Público - alvo:
Estudantes regulamente matriculados no curso de graduação em medicina em Faculdade de
Medicina reconhecida pelo Ministério da Educação, que estejam cursando do 7 ao 11 período ou
do primeiro semestre do 4 ano ao primeiro semestre do 6 ano à época da matricula no estágio.
1.2- Conteúdo do curso:
Constituído por 10h de atividades teóricas e práticas distribuídas ao longo de dois dias (10 e 11
de novembro de 2018), conforme estabelecido no Anexo II. Ao final do curso será realizada uma
prova de seleção para estágio acadêmico na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital e
Maternidade Domingos Lourenço.
O curso TIN-HMDL visa a aproximação do acadêmico de medicina com o ambiente de terapia
intensiva neonatal, com ênfase na prática, por acreditarmos que o ensino médico de qualidade se
constrói à beira do leito.
1.3- Das Vagas:
Serão disponibilizadas 45 vagas para o curso TIN-HMDL, pela ordem estrita de inscrição, dentro
das datas pré-estabelecidas de acordo com o Anexo I.
1.4- Inscrição:
A inscrição deve ser realizada através do site www.domingoslourenco.com.br, no período de 15
de outubro de 2018 até 07 de novembro de 2018, ou enquanto houver vagas, conforme
estabelecido no Anexo I. Para inscrever-se o aluno deverá efetuar pagamento de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) integralmente no momento da inscrição pelo site.
Será encaminhado email de confirmação de inscrição em até 48h após a realização do
pagamento da taxa de inscrição.
EM CASO DE DESISTÊNCIA, O VALOR NÃO SERÁ DEVOLVIDO.
1.5 - Local das aulas e da prova de seleção:
O curso TIN - HMDL será realizado no auditório do Centro de Estudos - HMDL, alocado no
Centro Medico, localizado na Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 230 - Centro Nilópolis. Nos dias e horários definidos no Anexo I.

2 - ESTÁGIO PRÁTICO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL.
2.1 - Das vagas:
Serão oferecidas 7 (sete) vagas para estágio remunerado na UTI - Neonatal do Hospital e
Maternidade Domingos Lourenço.
Critérios para preenchimento das vagas oferecidas:
- Ordem estrita de classificação na prova teórica.
- Em caso de empate prevalecerá o candidato que estiver cursando período superior na
graduação em Medicina.
- Persistindo o empate, prevalecerá o candidato mais idoso, em dias/horas.
2.2 Da duração:
O estágio terá duração de 12 (doze) meses contínuos a iniciar em 01 de dezembro de 2018.
2.3 - Da Carga horária e normas do estágio:
Carga horária de doze horas semanais em regime de plantão, sendo os dias de plantão
escolhidos no momento da matrícula no Estágio, respeitando a estrita ordem de classificação na
prova teórica. Não haverá rodízio ao longo do estágio, salvo em casos autorizados pela Chefia de
Serviço da UTI - Neonatal do HMDL. 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. Será permitido ao estagiário duas faltas justificadas no
período de 12 meses de estágio, preferencialmente com comunicação prévia. Faltas não
justificadas serão consideradas FALTAS GRAVES, podendo o aluno ser desligado do estágio.
2.4 - Da Bolsa
Será pago a importância de R$ 500,00 ( quinhentos reais ) mensais, na forma de bolsa, portanto,
não havendo vinculação trabalhista ou direito correlato.
2.5 - Da Alimentação
O estagiário terá direito a almoçar gratuitamente no refeitório do hospital no dia em que estiver de
plantão.
2.6 - Do seguro de acidentes pessoais:
Cada estagiário fica encarregado de fazer, em banco de sua preferência, o seguro de acidentes
pessoais, sendo obrigatório a apresentação da apólice no momento da matricula no estágio.
Também é obrigatório apresentar xerox da carteira de vacinação em dia.

3 - PROCESSO SELETIVO
3.1 - Prova:
A prova objetiva será realizada em etapa única e composta por 40 questões múltipla-escolha
com duração de 2 horas. Será realizada dia 11 de novembro de 2018 após o termino do curso
teórico preparatório. Estarão aptos a realizar a prova os alunos que preenchem os critérios
estabelecidos no item 1.1 deste Edital e que tiverem presença integral no curso teórico.
3.2 - Critérios de aprovação:
Serão considerados aprovados na prova objetiva os alunos que acertarem o mínimo de 50% da
prova ( 20 questões ). O candidato poderá ser aprovado, mas não classificado, devido ao número
de vagas.
Serão utilizados os critérios de desempate apresentados no item 2.1 deste Edital.
3.3 - Divulgação dos classificados:
A divulgação dos aprovados e classificados estará disponível no site
( www.domingoslourenco.com.br) à partir das 14h do dia 13 de novembro de 2018. Somente os
alunos classificados dentro do número de vagas deverão comparecer ao Centro de Estudos HMDL para entrega de documentação e escolha do dia de estágio em data e horário a serem
definidos.
4- Informações adicionais:
Centro de Estudos - HMDL
Telefone: (21) 3236 - 9300 (ramal 251)
De segunda a sexta, das 10h às 16h.
E-mail: centrodeestudos@domingoslourenco.com.br

Anexo I
ETAPAS

DATA / HORA

LOCAL

Inscrições

15/10/2018 à 7/11/2018 ( ou até completarem
as vagas)

www.domingoslourenco.com.br

Curso teórico
preparatório

10/11/2018 - 8h às 18:30h e
11/11/2018 - 8h às 11h

Auditório do Centro de Estudos HMDL

Prova

11/11/2018 - 11:30h às 13:30h

Auditório do Centro de Estudos HMDL

Divulgação do
aprovados e
classificados

13/11/2018 - às 14h.

www.domingoslourenco.com.br

Matrícula no
estágio

19/11/2018 e 20/11/2018 - 10h à 16h

Centro de Estudos HMDL

Reclassificação

21/11/2018 - 14h

www.domingoslourenco.com.br

Matrícula dos
recalcificados

22/11/2018 e 23/11/2018 - 10h à 16h

Centro de Estudos HMDL

Início do estágio

01/12/2018

UTI - Neonatal HMDL

Anexo II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO PREPARATÓRIO
Sábado, 10/11/2018
HORA

TEMA

8:00 - 8:10

Abertura

8:10 - 8:40

Pré-teste

8:40 - 9:40

Reanimação na Sala de Parto I - Recepção do RN saudável

9:40 - 10:40

Atividade prática 1

10:40 - 11:00

Intervalo

11:00 - 12:00

Reanimação na Sala de Parto II - VPP e intubação

12:00 - 13:00

Atividade prática 2

13:00 - 14:00

Almoço

14:00 - 15:00

Reanimação na Sala de Parto III - MCE e drogas

15:00 - 16:00

Atividade prática 3

16:00 - 16:15

Intervalo

16:15 - 17:15

Procedimentos comuns em UTI Neonatal

17:10 - 18:15

Atividade prática 4

18:15 -18:30

Encerramento primeiro dia

Domingo, 11/11/2018
HORA

TEMA

8:00 - 8:30

Abertura / Café da manhã

8:30 - 9:30

Analgesia - Medidas de alívio da dor em procedimentos em UTI Neonatal

9:30 - 10:30

Atividade prática 5

11:00 - 13:00

Prova de Seleção

13:15 - 13:30

Encerramento do Curso

