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Será permitida, aceita e considerada somente uma e a primeira inscrição por CPF naunidade
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).

O Instituto Albert Sabin (IAS), do Hospital Israelita Albert Sabin, faz saber aos interessados que irá

promover o 49º Concurso para Acadêmico Bolsista de Medicina 2022 - 1° Semestre, nas Unidades de

Terapia Intensiva e Emergência. O estágio remunerado terá a duração de 06 meses, podendo ser

renovado por mais 06 meses, conforme disponibilidade de vagas e condições estabelecidas pela

Coordenação Acadêmica da Instituição.

1. PÚBLICO ALVO:

Alunos regularmente matriculados no curso de Medicina, cursando do 9º a o 12º período.

Para os alunos que estiverem matriculados em disciplinas de dois períodos consecutivos (repetência

ou dependência), será considerado o período inferior.

Caso o aluno esteja cursando disciplinas de 8º e/ou 9 º períodos, será considerado o 8º período e não

será autorizada a inscrição nem participação no Concurso.

Não será permitida, sob nenhuma hipótese, a inscrição de alunos cursando qualquer outro

período diferente.

2. VAGAS OFERECIDAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022:

 10 vagas para a TERAPIA INTENSIVA (carga horária de 12 horas diurnas semanais, exceto

finais de semana);

 10 vagas para a EMERGÊNCIA (carga horária de 12 horas diurnas semanais, exceto finais de

semana).

Valor da Bolsa Auxílio: R$ 545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco reais) mensais.
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ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ISRAELITA DO RIO DE JANEIRO
Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 4263
Conta Corrente: 00901482-5 (Pessoa Jurídica)

CNPJ: 33.722.224/0001-66

Número limite de vagas para participação no Curso Teórico e Prova: 150 vagas.

A Coordenação deste Concurso reserva-se ao direito de:

 Interromper as inscrições, 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/Z112evJuruKs76qC9

No Formulário de Inscrição Online constam as regras para pagamento e para a confirmação da inscrição.

b) A inscrição só será finalizada e validada quando todos os documentos relacionados abaixo forem

enviados para o seguinte email concurso2022@hias.com.br :

 RG + CPF;

 Comprovante da pagamento bancário;

 Declaração de matrícula.

c) As inscrições estarão disponíveis online no período de 18/10/2021 a 21/11/2021;

d) O valor da inscrição será de R$ 400,00 (Quatrocentos reais).

e) O pagamento da inscrição deverá ser realizado CORRETAMENTE na forma de depósito em

conta bancária:

OBSERVAÇÃO: Em caso de desistência, o valor não será devolvido sob nenhuma hipótese.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeKuQJIPDpl_z234PUR-kFTg5-i37EM56gcZsJ0C9t7XX_IA/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/Z112evJuruKs76qC9
mailto:concurso2022@hias.com.br
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4. PROCESSO SELETIVO:

O processo seletivo será constituído de 03 (três) etapas obrigatórias:

1ª ETAPA:

Curso Teórico (obrigatório): 04/12/2021 (sábado) das 08h30min às 13h.

IMPORTANTE:

 Chegar pelo menos com 30min de antecedência;

 O candidato deverá apresentar documentação com foto (RG ou CNH) e comprovante de vacinação

contra a COVID-19;

 Não serão permitidos alimentos no local do Curso.

2ª ETAPA:

Prova Objetiva (eliminatória): 04/12/2021 (sábado), das 14h às 17h.

 A prova será sem consulta e conforme referência bibliográfica;

 Os alunos terão 3 horas para a realização da prova;

 Somente poderá realizar a prova os candidatos com presença no Curso Teórico, comprovado com

assinatura em lista de presença (registrada em cada palestra);

 Para realização da prova, o candidato deverá apresentar documentação com foto (RG ou CNH),

comprovante de vacinação contra a COVID-19 e assinar lista de de presença;

 Só será permitida a utilização de caneta (azul e preta) para a realização da prova, sem exceções;

 Todo material (documentos, livros, relógios, bem como aparelhos eletrônicos ou celulares que

deverão estar desligados), deverá estar guardado;

ATENÇÃO!

Só será permitida a entrada para o Curso Preparatório e para a realização da Prova mediante

apresentação da CARTEIRA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.
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O gabarito será divulgado através do site do Hospital Israelita Albert Sabin (www.hias.com.br), no

dia 05/12/2021 (domingo), até às 18h.

Já o resultado classificatório será no dia 06/12/2021 (segunda-feira).

3ª ETAPA:

Entrevista presencial com 40 candidatos (20 CTI + 20 Emergência) com a maior pontuação na

prova:

Período de 14 a 21/12/2021, no Prédio administrativo do Instituto Albert Sabin, situado na Rua

Professor Gabizo, 280, 1º andar, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.

 O horário e o dia de entrevista, de cada candidato, será informado por e- mail;

 A entrevista será realizada pela Cooordenação Acadêmca da Instituição, em conjunto com

representantes da Direção do Instituto Albert Sabin e/ou da Gerência de Gestão de Pessoas, visando

avaliar competências comportamentais e conceituais do candidato, através de roteiro pré-estabelecido

e técnica devidamente validada.

O CANDIDATO DEVERÁ TRAZER NO DIA DA ENTREVISTA OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

 RG (01 cópia – frente e verso); NÃO PODERÁ SER CNH

 CPF (01 cópia);

 Título de Eleitor (01 cópia – frente e verso);

 Certificado de Reservista (01 cópia – frente e verso) – para homens;

 Declaração de matricula da faculdade atualizada (com menos de 2 meses) (01 cópia);

 Certidão (Nascimento/Casamento/Divórcio) (01 cópia);

 Comprovante de residência atual (contas de água, luz, telefone fixo, correspondência de banco –

máximo de 03 meses) (01 cópia);

 Comprovante de Vacinação (contendo vacinas: Tétano, Hepatite B, Tríplice Viral e COVID-19) (01

cópia);

 Carteira de Trabalho (página de foto e qualificação civil) (01 cópia); OU NIS (retirado online) (01

copia);

 Foto 3x4 colorida (02 cópias).
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ATENÇÃO!

O local de realização do Curso Teórico e da Prova será anunciado no site do

Hospital Israelita Albert Sabin (www.hias.com.br) até o dia 26 de novembro de 2021.

O processo de entrevista presencial será realizado no Instituto Albert Sabin.

Importante: Para evitar problemas de comunicação, é fundamental no ato da inscrição

inserir corretamente o CPF, endereço de e-mail e telefone de contato.

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 concurso2022@hias.com.br, com o

ASSUNTO no corpo do e-mail RECURSO 2022, no período de 07/12/2021 (terça-feira) ao dia

08/12/2021 (quarta-feira), até às 13h. Não serão considerados e-mails recebidos após este horário.

A classificação dos candidatos, após recurso, será divulgada no dia 10/12/2021 (sexta-feira) até

às 18h, no site do Hospital Israelita Albert Sabin (ww.hias.com.br), através do CPF do candidato.

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 decorridos30min

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;

mailto:concurso2022@hias.com.br,
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 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 no 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 CANDIDATOS:

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 e através do CPF do

candidato;

 As 40 maiores notas da prova objetiva estarão selecionadas para entrevista presencial;

 Após a entrevista, será divulgado o resultado final com os 20 candidatos aprovados para se juntar

ao Hospital Israelita Albert Sabin como Acadêmico Bolsista;

 O candidato poderá ser aprovado, mas não classificado, a depender do número de vagas

disponíveis;

 Em caso de empate na classificação final das notas, 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).
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8. RESULTADO FINAL:

O Resultado Final do Concurso, após todas as etapas (prova eliminatória e entrevista), será

divulgado no site do Hospital Israelita Albert Sabin (www.hias.com.br), no dia 23/12/2021 até às 18h,

através do CPF do candidato.

9. CRITÉRIOS PARA MATRÍCULA NO ESTÁGIO:

Terão direito à matrícula, para admissão no estágio do Hospital Israelita Albert Sabin, os

candidatos aprovados na prova objetiva e na etapa de entrevistas, respeitados os limites de vagas

estabelecidas por este Edital.

O aluno aprovado compromete-se a ficar atento ao seu e-mail e telefone celular, pois estes serão

os meios utilizados pelo Instituto do Hospital Israelita Albert Sabin ou RH para contatá-los.

O período de matrícula dos candidatos selecionados pelo Concurso para Acadêmico Bolsista de

Medicina será de 03/01/2022 (segunda-feira) a 10/01/2022 (segunda-feira), no setor de Recursos

Humanos (RH), do Hospital Israelita Albert Sabin, na Rua Prof. Gabizo, 280, 2º andar, Tijuca, Rio de

Janeiro - RJ, falar com Sra. Manoela Ramos.

ATENÇÃO!

 Para os candidatos classificados a documentação exigida no dia da entrevista será

encaminhada ao RH (Recursos Humanos), do Hospital Israelita Albert Sabin para a

continuação no processo de matrícula.

 A documentação exigida no dia da entrevista dos candidatos, que não forem classificados,

estará disponibilizada para a retirada após dia 03/01/2021, no Hospital Israelita Albert Sabin,

de segunda a sexta, em horário comercial (das 09h às 17h.).

http://www.hias.com.br
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No ato da matrícula o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os documentos
originais e conferir junto ao Recursos Humanos (RH) as cópias apresentadas no dia da entrevista:

 RG (01 cópia – frente e verso); NÃO PODERÁ SER CNH

 CPF (01 cópia);

 Título de Eleitor (01 cópia – frente e verso);

 Certificado de Reservista (01 cópia – frente e verso) – para homens;

 Declaração de matricula da faculdade atualizada (com menos de 2 meses) (01 cópia);

 Certidão (Nascimento/Casamento/Divórcio) (01 cópia);

 Comprovante de residência atual (contas de água, luz, telefone fixo, correspondência de banco –

máximo de 03 meses) (01 cópia);

 Comprovante de Vacinação (contendo vacinas: Tétano, Hepatite B, Tríplice Viral e COVID-19) (01

cópia);

 Carteira de Trabalho (página de foto e qualificação civil) (01 cópia); OU NIS (retirado online) (01

copia);

 Foto 3x4 colorida (02 cópias).

 Cartão de Banco ou documento com dados da Conta Corrente (01 cópia) - verificar orientação

com o RH- verificar orientação com o RH;

 Termo de Contrato de Estágio (TCE) – trazer da faculdade em 3 vias - verificar orientação com o

RH.

No caso de desistência, por parte do aluno aprovado ou caso a documentação apresentada contenha

qualquer divergência, serão convocados outros candidatos aprovados, conforme classificação final.

Período de Estágio no Hospital Israelita Albert Sabin: 17/01/2022 a 17/07/2022.

Só será permitido o início do estágio após conferência de toda a documentação exigida acima,

realização do exame admissional e a participação obrigatória no Encontro de Integração dos

Acadêmicos Aprovados.
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10. Encontro de Integração dos Acadêmicos Aprovados

 Será realizada no dia 13/01/2022, no período de 8h às 13h, no auditório do Instituto Albert Sabin,

Rua Prof. Gabizo, 280, 1º andar, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ;

 É obrigatória a presença neste Encontro de Integração, pois os Acadêmicos aprovados serão

informados sobre as normas, protocolos e diretrizes do Hospital Israelita Albert Sabin, assim como o

cronograma semestral de seus plantões, sessões clínicas e atividades práticas existentes.
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11. CRONOGRAMA DO CONCURSO

49º Concurso para Acadêmico Bolsista de Medicina
UTI e EMERGÊNCIA – 2022

ETAPA PRAZO LOCAL

Inscrições 18/10/2021 a 21/11/2021 Formulário de Inscrição Online
https://forms.gle/CEuAUCpYW56XGTyBA

1ª Etapa:
Curso Teórico

04/12/2021
(sábado)

Período: 8h30min às
13h.

Local a ser divulgado no site do Hospital
Israelita Albert Sabin (www.hias.com.br)

até o dia 26/11/2021

2ª Etapa:
Prova Eliminatória

04/12/2021
(Sábado)

Período: 14h às 17h.

Local a ser divulgado no site do Hospital
Israelita Albert Sabin (www.hias.com.br)

até o dia 26/11/2021

Divulgação do Gabarito 05/12/2021,

a partir das 18h.

No site do Hospital Israelita Albert Sabin
(www.hias.com.br)

Resultado dos
Classificados (2ª Etapa)

06/12/2021

até às 18h.
No site do Hospital Israelita Albert Sabin

(www.hias.com.br)

Prazo para Recurso
07/12/2021 até o dia

08/12/2021,
às 13h.

E-mail:
concurso2022@hias.com.br

Resultado e
Classificação após

Recurso

10/12/2021,

até às18h.
No site do Hospital Israelita Albert Sabin

(www.hias.com.br)

3ª Etapa:
Entrevista dos 40º
primeiros candidatos

classificados
( 20 de CTI + 20 de

Emergência)

14/12/2021 a
21/12/2021

Manhã e Tarde

Local: Instituto Albert Sabin

(Data e horário de cada candidato será
divulgado conforme explicado em

Edital.)

https://forms.gle/CEuAUCpYW56XGTyBA
http://www.hias.com.br/
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Resultado Final dos
Classificados

23/12/2021

até às 18h.
No site do Hospital Israelita Albert Sabin

(www.hias.com.br)

Prazo para Matrícula no
Estágio

03/01/2022 a 10/01/2022 Setor de Recursos Humanos (RH), do
Hospital Israelita Albert Sabin.

Integração
dos

Acadêmicos Aprovados
13/01/2022 Local: Auditório do Instituto Albert

Sabin

Período de Estágio 17/01/2022 a
17/07/2022 Hospital Israelita Albert Sabin
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12. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

 SCA C/SSST

 SCA S/SSST

 Tromboembolismo venoso e Tromboembolismo Pulmonar

 Manejo e Controle de Via Aérea

 Manuseio de Bradiarritmias e Taquiarritmias na Emergência

 Suporte Avançado de Vida em Cardiologia com prognóstico neurológico multimodal.

a) BIBLIOGRAFIA:

o V Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre SCA com supra de ST 2015

o Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo

do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST – 2021

o European Heart Journal, Volume 41, Issue 4, 21 January 2020, Pages 543–603.

o Eur J Vasc Endovasc Surg (2021) 61, 9e82.

o UpToDate: Clinical presentation and diagnosis of the nonpregnant adult with suspected

deep vein thrombosis of the lower extremity.

o Uptodate: Deep vein thrombosis in pregnancy: Epidemiology, pathogenesis, and

diagnosis.

o Uptodate: Overview of the treatment of lower extremity deep vein thrombosis (DVT).

o Controle da Via Aérea. Antonio Vanderlei Ortenzi; et al. Rio de Janeiro: Sociedade

Brasileira de Anestesiologia/SBA, 2018. 436.

o Destaque das atualizações de RCP e ACE de 2020 da AHA. 2020 American Heart

Association. JN -1088

o 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary

o Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. October 21, 2020.
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