EDITAL DO 3º CONCURSO PARA ESTAGIÁRIO DA UNIDADE CORONARIANA
E EMERGÊNCIA DA CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ

1. Do concurso
O concurso destina-se à seleção de acadêmicos de medicina para estágio no serviço de Cardiologia da
Unidade Coronariana e Emergência da Casa de Saúde São José.

2. Dos pré-requisitos para a inscrição
Que o candidato esteja no segundo semestre de 2016, entre o 6º e 10º períodos.

3. Da duração do estágio, carga horária e período
Os estágios terão duração de 12 meses, com início em 01 de novembro de 2016 e término em 31/10/2017.
A carga horária semanal será de 12 horas, em regime de plantão diurno.

4. Das inscrições
As inscrições estão abertas, de segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 12h, e das 13h às 17h, na
secretaria da Cardiologia do hospital (rua Macedo Sobrinho, 21 – Humaitá. 2º andar). Informações com a
secretária Lúcia, no telefone: 2538-7655 ou no e-mail: kk_bessa@yahoo.com.br. O valor do curso é de
R$500,00 (quinhentos reais).

5. Das vagas

Serão 13 vagas, sendo assim distribuídas: 7 vagas para novos estagiários e 6 vagas para estagiários que
já estejam no serviço no corrente ano (Estagiários “antigos”).
Serão dois acadêmicos por plantão diurno de segunda a sábado, e um acadêmico no plantão diurno de
domingo.
O presente concurso destina-se apenas aos novos estagiários (7 vagas). Os estagiários antigos terão um
processo seletivo separado para a disputa das 6 vagas restantes.
Não haverá bolsa auxílio.

6. Do curso
Teremos um curso preparatório para prova e estágio no serviço. A data do curso é de 12-16 de setembro
de 2016, das 18h às 21h. É obrigatório realizar o curso para fazer a prova e o estágio. Os principais temas
da Cardiologia serão abordados neste curso. Todos os participantes receberão gratuitamente o “Livro de
Rotinas da Unidade Coronariana e Emergência Cardiológica da Casa de Saúde São José”.

7. Da prova
A prova consistirá de 50 questões de múltipla escolha, abrangendo os diversos temas da Cardiologia
apresentados no Curso para Acadêmicos da UCOR CSSJ. Todas as questões possuem o mesmo valor (1,0
ponto), tendo a prova um total de 50 pontos. Cabe ressaltar que poderão ser cobradas questões dentro de
um tema do Curso, mas que não tenha cito abordado em sala de aula. O estudo para a prova deve ser
baseado nas aulas, no livro de rotinas que os alunos receberão e na bibliografia apresentada no capítulo 10
deste Edital.
Serão eliminados os candidatos que não atingirem 50% dos acertos no exame.

8. Dos critérios de desempate
Se houver dois ou mais candidatos com a mesma nota na prova, serão obedecidos os seguintes critérios de
desempate:

1- O que esteja no período mais adiantado da faculdade;
2- O de maior idade.

9. Da data da prova, local de realização e horários:
Data: 19/09/2016
Local: Casa de Saúde São José
Rua Macedo Sobrinho, 21. Auditório Leônidas Côrtes, 6º Andar.
Abertura do loca de prova: 18h30.
Início da Prova: 19h. Término da prova: 22h

10. Bibliografia.
Livro de rotinas da Unidade Coronariana e Emergência Cardiológica de Casa de Saúde São José.
Guidelines de Síncope, hipertensão arterial, fibrilação atrial, doenças da aorta e Embolia Pulmonar da
sociedade européia de cardiologia, disponíveis no site: escardio.org
Diretrizes da SBC, disponíveis no site da sociedade brasileira de cardiologia (www.cardiol.br):
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem
Supradesnível do Segmento ST (II Edição, 2007) – Atualização 2013/2014
Diretrizes Brasileiras de Antiagregantes Plaquetários e Anticoagulantes em Cardiologia. Arq Bras Cardiol
2013; 101 (3Supl.3): 1-93
I Diretriz Brasileira de Miocardites e Pericardites: Arq Bras Cardiol: 2013; 100(4 Supl. 1): 1-36
Sumário de Atualização da II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda 2009/2011. Arq Bras
Cardiol 2012;98(5):375-383
II Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda. Arq Bras Cardiol.2009;93(3 supl.3):1-65

V Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com
Supradesnível do Segmento ST. Arq Bras Cardiol. 2015; 105(2Supl.1): 1-105 [Disponível somente
eletronicamente]
I Diretriz de Insuficiência Cardíaca (IC) e Transplante Cardíaco, no Feto, na Criança e em Adultos com
Cardiopatia Congênita, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Arq Bras Cardiol 2014; 103(6Supl.2): 1126 [Disponível somente eletronicamente]

11. Não será permitido:
- Uso de Óculos Escuros;
- Boné ou similares;
- Qualquer tipo de aparelho eletrônico;
- Qualquer tipo de consulta.

12. Do resultado
O gabarito será divulgado no dia 20/09/2015, através de e-mail enviado para todos os candidatos e no site
da CSSJ – www.cssj.com.br. O resultado final, após analisados os recursos, será divulgado no dia
03/10/2016 e no site.

13. Dos aprovados
Serão aprovados para a realização do estágio os candidatos que obtiverem nota final acima de 50% de
acerto, e que forem classificados dentro do número de vagas. Aqueles que obtiverem as sete maiores notas
serão convocados a ocuparem as vagas.

14. Dos recursos e revisão do cartão resposta
Os candidatos que desejarem entrar com recurso deverão apresentar os mesmos, das 8h às 12h ou das
13h às 17h dos dias 22 e 23/09 de 2016, anexando cópia da bibliografia que fundamente o recurso. A revisão

de Cartão Resposta será feita no mesmo dia e horários acima, na Secretaria da Cardiologia. O resultado
dos recursos será enviado por e-mail no dia 29/09/2016.

15. Será eliminado do concurso o candidato que:
I - Faltar à prova;
II - Chegar após o horário estabelecido para a realização do concurso;
III - Durante a realização de qualquer prova: a) comunicar-se oralmente, por escrito, por gestos,
sinais de qualquer natureza ou por qualquer aparelho com outro candidato ou terceiro estranho ao
concurso; b) utilizar notas, anotações, livros, impressos, manuscritos ou qualquer outro material
literário ou visual, salvo se expressamente admitidos no edital; c) portar telefones celulares,
máquinas calculadoras, pagers, agendas eletrônicas, transmissores ou receptores de mensagem ou
quaisquer outros equipamentos que permitam acesso, armazenamento, transmissão ou recepção de
dados, salvo se expressamente admitidos no edital;
IV – Recusar-se a seguir as instruções de membro da Comissão Organizadora e da Banca
Examinadora, da equipe de aplicação e apoio às provas ou qualquer outra autoridade presente no
local do certame;
V - Desrespeitar, ofender, agredir ou de qualquer outra forma tentar prejudicar outro candidato ou
membro da Comissão Organizadora e da Banca Examinadora, da equipe de aplicação e apoio às
provas ou qualquer outra autoridade presente ;
VI – Recusar-se a entregar o material de devolução obrigatória ao término do tempo fixado para a
realização da prova;
VII – Ausentar-se do local de realização do certame ou da sala que lhe houver sido designada para
realização da prova, a qualquer tempo e sem autorização ou desacompanhado de fiscal ou membro
da equipe de aplicação e apoio às provas;
VIII – Retirar-se ou ausentar-se do local de realização do certame ou da sala que lhe houver sido
designada para realização da prova portando material de devolução obrigatória;
IX - Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas ou em qualquer
material oficial de instruções relativas ao certame;
X - Perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos durante a preparação ou realização das
provas;
XI - Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de
terceiros em qualquer etapa ou fase do certame;
XII - Incorrer em outras hipóteses que venham a ser previstas no edital do concurso.

16. Da matrícula
Os candidatos que forem aprovados e classificados dentro do número de vagas estarão aptos a fazer a
matrícula, que será realizada nos dias 06 e 07/10/2016, na secretaria da unidade coronariana. Os
candidatos que efetuarem a matricula deverão comparecer a reunião para a escolha dos dias de plantão
no dia 13/10/2016, às 18h, respeitando a classificação final. Os que não puderem comparecer podem
ser representados por procuração para escolha do dia de plantão.
16.1. Documentos Necessários para realização da matrícula: a) Cópia do CPF; b) Cópia da Carteira
de Identidade; d) Declaração da matrícula no segundo semestre de 2015; e) Uma foto 3X4 recente; f)
Seguro de acidentes pessoais.
16.2. Os candidatos que faltarem à matrícula perderão a vaga, e os que chegarem no dia da escolha
do plantão após as 18h ou que faltarem nesse dia, perderão o direito de escolha ao dia de estágio.

17. Do Estágio
17.1 terá a duração de 1(um) ano.
17.2 Consistirá de plantões diurnos de 12h (das 7:00h-19:00h)
17.3. Os estagiários terão treinamento em Unidade Coronariana, Emergência Cardiológica, nos
setores de ecocardiograma, ergometria, hemodinâmica, arritmia e cirurgia cardíaca.
17.4. Terão 100% de desconto no curso de ECG da Casa de Saúde São José e descontos parciais
nos outros cursos do hospital.
17.5 Oportunidade de desenvolvimento científico, com publicações de trabalhos e apresentações em
congressos.

Agosto de 2016.

