Hospital Israelita Albert Sabin
Centro de Estudos Fritz Feigl
Edital

48º Concurso para Acadêmico Bolsista de Medicina
UTI e EMERGÊNCIA – 2020
O Hospital Israelita Albert Sabin faz saber aos interessados que irá promover o 48º Concurso para
Acadêmico Bolsista de Medicina 2020 nas Unidades de Terapia Intensiva e Emergência.
1. PÚBLICO ALVO:
Alunos regularmente matriculados no curso de Medicina, cursando do 7º ao 10º período no
segundo semestre de 2019.
Para os alunos que estiverem matriculados em matérias de dois períodos consecutivos (repetência
ou dependência), será considerado o período inferior.
Caso o aluno esteja cursando matérias de 6º e/ou 7 º períodos, será considerado o 6º período e não
será autorizada a inscrição nem participação no concurso.
Não será permitida, sob nenhuma hipótese, a inscrição de alunos cursando o 6 º ou 11º
períodos.
2. VAGAS OFERECIDAS:
Serão oferecidas:
08 vagas para o CTI (carga horária de 12 horas diurnas semanais);
07 vagas para a EMERGÊNCIA (carga horária de 12 horas diurnas semanais).

Será permitida, aceita e considerada somente uma e a primeira inscrição por CPF na
unidade assistencial escolhida pelo candidato (CTI ou Emergência).
Caso haja mais de uma inscrição online com o mesmo CPF, a(s) subsequente(s)
inscrição(ções) será(ão) sumariamente cancelada(s).

Valor da Bolsa Auxílio: R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) mensais.

Número limite de vagas para participação no Curso e Prova: 200 vagas
A Coordenação deste Concurso reserva-se ao direito de:
- Interromper as incrições após alcançar o limite máximo de participação estipulado acima;
- Não preencher o total de vagas oferecidos por unidade.

3. INSCRIÇÕES:
a) Preencher

corretamente

o

Formulário

de

Inscrição

Online

no

link:

https://forms.gle/6pFkjmAmMz9DuQnC8
b) A inscrição só poderá ser finalizada quando os documentos forem anexados;
c) Inscrições estarão disponíveis online no período de 15/01/2020 à 12/02/2020;
d) O valor da inscrição será de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), até o dia 24/01/2020.
A partir de 25/01/20 a 12/02/2020 será de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
•

Regras para pagamento da inscrição:
Deverá ser depositado em favor da Empresa Paulo Pepulim Bastos:
Banco Bradesco, banco 237
Agência: 3299-9
Conta Corrente: 0143193-5 (Pessoa Jurídica)
CNPJ: 29.967.300/0001-26
Obs.: Em caso de desistência, o valor não será devolvido sob nenhuma hipótese
4. PROCESSO SELETIVO:
O processo seletivo será constituído de duas etapas obrigatórias:
1ª ETAPA:
a) Curso Teórico:
Nos dias 14/02/2020 (sexta-feira) das 16:00hs às 22:00hs e 15/02/2020 (sábado) de
08:00hs às 18h30min;
Obs.:
- IMPORTANTE: TRAZER 01 PRANCHETA, para utilização do próprio aluno durante
as aulas e no dia da prova;
- Chegar pelo menos com 30min de antecedência;
- O candidato deverá apresentar documentação com foto (RG ou CNH);
- Não será permitido alimentos no local do curso.

b) Prova Escrita Eliminatória:
No dia 16/02/2020 (domingo), das 09:00hs às 12:00hs.
Obs.:
- A prova será sem consulta e conforme referência bibliográfica ao final;
- Chegar com 01 hora de antecedência;
- Somente poderá realizar a prova escrita os candidatos com presença integral no curso
teórico, comprovado com a lista de presença;
- Não será autorizada entrada após 09:00hs;
- O candidato deverá apresentar documentação com foto (RG ou CNH);
- Para a prova, só será permitida a utilização de caneta (azul e preta);
- Todo material deverá estar guardado, bem como aparelhos eletrônicos ou celulares
deverão estar desligados e guardados.

ATENÇÃO!
O local de realização do Curso Teórico e da Prova Escrita será anunciado no site do
Hospital Israelita Albert Sabin (www.hias.com.br) até o dia 12 de fevereiro de 2020.
Importante: ao se inscrever colocar corretamente
apenas o endereço de e-mail e telefone de contato que estão ativos.

Divulgação do Gabarito:
Pelo site do Hospital Israelita Albert Sabin (www.hias.com.br), no dia 17/02/2020 (segundafeira), até às 18:00hs.

5. RECURSO:
Para realização do recurso, o aluno deverá encaminhar sua contestação, identificando-se e
anexando a página da referência bibliográfica contida no Edital, para o e-mail
concursoacademicoshias2020@gmail.com, no período de 18/02/2020 (terça-feira) ao dia
19/02/2020 (quarta-feira), até às 13:00hs. Não serão considerados e-mails recebidos após
13:00hs.
O resultado e a classificação após recurso será no dia 20/02/2020 (quinta-feira) até às 18:00hs,
no site do Hospital Israelita Albert Sabin (ww.hias.com.br).

6. EXCLUSÃO / DESCLASSIFICAÇÃO:
Será excluído / desclassificado do Curso e da Prova, o aluno que:
- Apresentar-se após o horário estabelecido;
- Não apresentar o documento com foto que o identifique;
- Não serão aceitos protocolos ou quaisquer documentos que impossibilitem a identificação do
candidato, bem como a verificação de sua assinatura;
- Ausentar-se da sala de prova sem acompanhamento de um fiscal, ou antes, de decorridos
30min do início da prova;
- For surpreendido durante a prova em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de
livros, notas, impressos não permitidos, calculadoras, os quaisquer outros meios que possa lhe
alçar em situação favorável em relação aos demais candidatos;
- Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação
(rádios transmissores, Pager, MP3, MP4, MP5, celulares etc.), ou quaisquer outros aparatos
tecnológicos;
- Estiver portando armas;
- Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
- Não devolver o material (prova) recebido;
- Perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos;
- Por medida de segurança, os três últimos candidatos deverão permanecer em sala ou local do
Prova, sendo liberados somente quando todos o tiverem concluído, tendo seus nomes
registrados na Ata da Prova pela fiscalização.

7. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS CANDITADOS:
- Será considerado aprovado na prova objetiva, o candidato que obtiver nota mínima 5,0
(cinco).
- A classificação final dos candidatos será divulgada por ordem das notas.
- O candidato poderá ser aprovado, mas não classificado, a depender do número de vagas
disponíveis.
- Em caso de empate na classificação final, conforme e na ordem dos itens abaixo, será dada a
prioridade ao candidato que:
1) Estiver cursando maior período na faculdade
2) Tiver maior idade
3) Horário do Nascimento (mais velho)

8. CRITÉRIOS PARA MATRÍCULA NO ESTÁGIO:
Terão direito à matrícula para admissão no estágio do Hospital Israelita Albert Sabin os
candidatos aprovados na prova eliminatória, respeitados os limites de vagas estabelecidas pelo
edital.
O aluno aprovado compromete-se a ficar atento ao seu e-mail e telefone celular, pois esses
serão os meios utilizados pelo RH do Hospital Israelita Albert Sabin para contatá-los.
O período de matrícula dos candidatos selecionados pelo Concurso de Acadêmicos Bolsistas
de Medicina será de 02/03/2020 (segunda-feira) à 31/03/2020 (terça-feira), no setor de
Recursos Humanos (RH), do Hospital Israelita Albert Sabin, na Rua Prof. Gabizo, 319, 1º
andar.
Falar com Bruna Sequeira ou Manoela Ramos.
• No ato da matrícula o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes
documentos (originais e cópias):
1 – RG (01 cópia – frente e verso);
2 – CPF (01 cópia);
3 – Título de Eleitor (01 cópia – frente e verso);
4 – Certificado de Reservista (01 cópia – frente e verso) – para homens;
5 – Declaração da faculdade atualizada recente (01 cópia);
6 – Certidão (Nascimento/Casamento/Divórcio) (01 cópia);
7– Comprovante de residência atual (contas de água, luz, telefone fixo, correspondência de
banco – máximo de 03 meses) (01 cópia);
8 – Comprovante de Vacinação (contendo vacinas: Tétano, Hepatite B, Tríplice Viral) (01
cópia);
9 – Carteira de Trabalho (página de foto e qualificação civil) (01 cópia);
10 – Foto 3x4 colorida (01 cópia);
11 – Cartão de Banco SANTANDER ou documento com dados da Conta Corrente (01 cópia);
12 – Termo de Contrato de Estágio (TCE) – trazer da faculdade em 3 vias.
Será permitido o início no estágio somente após a entrega e conferência de toda
documentação exigida acima.
No caso de desistência por parte do aluno aprovado ou caso a documentação apresentada
contenha qualquer divergência, serão convocados outros candidatos aprovados, conforme
classificação.

Período de Estágio no Hospital Israelita Albert Sabin: 01/04/2020 a 31/03/2021..

9. CALENDÁRIO:

48º Concurso para Acadêmico Bolsista de Medicina
UTI e EMERGÊNCIA – 2020
ETAPA

PRAZO

Inscrições

15/01/2020 a 12/02/2020

Curso Teórico

14/02/2020 e 15/02/2020
(conferir horários no
edital)

Prova Eliminatória

16/02/2020, das 09:00hs
às 12:00hs

Divulgação do Gabarito

17/02/2020, até às
18:00hs

Prazo para Recurso

18/02/2020 até o dia
19/02/2020,
às 13:00hs

Resultado e
Classificação após
Recurso

20/02/2020, até às
18:00hs

Prazo para Matrícula no
Estágio

Divulgação dos
Candidatos
Reclassificados

Período de Estágio

02/03/2020 à 31/03/2020

LOCAL
Formulário de Inscrição Online
(Link no edital)
Local a ser divulgado no site do Hospital
Israelita Albert Sabin (www.hias.com.br)
até o dia 12/02/2020
Local a ser divulgado no site do Hospital
Israelita Albert Sabin (www.hias.com.br)
até o dia 12/02/2020
No site do Hospital Israelita Albert Sabin
(www.hias.com.br)
E-mail:
concursoacademicoshias2020@gmail.com
______________
No site do Hospital Israelita Albert Sabin
(www.hias.com.br)
Setor de Recursos Humanos (RH), do
Hospital Israelita Albert Sabin, na Rua
Prof. Gabizo, 319, 1º andar.

Ocorrerá a partir da necessidade para ocupação de vagas
disponíveis por setor.
O contato será feito por telefone, diretamente com o candidato,
podendo ocorrer até 30/06/2020. Após esta data não haverá mais
candidatos reclassificados.
01/04/2020 a
31/03/2021

Hospital Israelita Albert Sabin

10. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SCA C/SSST
SCA S/SSST
AVE isquêmico
AVE hemorrágico
Injúria Renal Aguda (lesão renal aguda)
Insuficiência Respiratória Aguda + Interpretação da Gasometria
Abordagem Inicial ao Paciente Traumatizado
Protocolo das Arritmias - ACLS
Abdome Agudo
Sepse
PCR
Monitorização Hemodinâmica
Mecanismos de Resistência Bacteriana + Prevenção de Infecção Hospitalar
TVP e TEP
Casos Clínicos

a) BIBLIOGRAFIA:
-

Critical Care 7º edição– Jean- Louis Vincent
Condutas no Paciente Crítico 4º edição – Elias Knobel
Emergências Clínicas 13º edição – Herlon Saraiva Martins
Harrison´s Principles of Internal medicine 19º edição
Uptodate.com
Sanford Guide Antimicrobial Therapy (atualização 2019)
Diretrizes atuais das Sociedades Médicas Brasileiras de Terapia Intensiva/Cardiologia.

