
 

 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO REMUNERADO E NÃO 

REMUNERADO - ACADÊMICOS DE MEDICINA - 

 TERAPIA INTENSIVA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL CASA DE 

PORTUGAL 

Edital 2019.2 

 
O Centro De Estudos do Hospital Casa de Portugal faz saber aos interessados que no 

período de 31/05/2019 à 17/06/2019, estarão abertas as inscrições para o processo 

seletivo de acadêmicos bolsistas do hospital Casa de Portugal para ingresso no 

segundo semestre de 2019. 

 
DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Poderão inscrever-se nesse processo o Aluno regularmente matriculado do 8º ao 11º 

período no segundo semestre de 2019 no curso de Graduação em Medicina em 

Faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação à época da matrícula no estágio;  

 

 

DO LOCAL, DATA, HORÁRIO E FORMAS DE INSCRIÇÃO. 

 

 Inscrição 

A inscrição poderá ser feita através do e-mail 

centrodeestudos@hospitalcasa.com.br  

Documentos Necessários para inscrição que deverão ser enviados para o e-mail citado 

acima, A/C: Carla Fagundes.  

Cópia do CPF e Identidade 

Declaração da Faculdade Informando o período cursado 

Número de Telefone Celular para contato 

Comprovante de Pagamento da Inscrição. 

A inscrição não será efetivada sem que um dos documentos citados acima esteja 

anexado no mesmo e-mail 

Não serão aceitas fotos, somente documentos em PDF. 

Pagamento da Inscrição 

O pagamento poderá ser efetuado via depósito/transferência bancária, conforme 

informações bancárias abaixo. 

mailto:centrodeestudos@hospitalcasa.com.br


 

Valor da Inscrição: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pagos integralmente na 

efetivação da inscrição.  

Banco: Itaú Unibanco S.A.  Cód: 341 

Agência: 8072   

Conta corrente: 19586-3   

CNPJ: 03.327546/0001-40    

Nome: Centro e Med Casa de Portugal 

 

 Período de inscrições: 31/05/2019 à 17/06/19 

  

 

Informações adicionais 

Centro de Estudos - HCP 

Telefone para contato: 21 97013-2636 (WhatsApp) Falar com Carla Fagundes – 

Coordenadora Pedagógica do Centro de Estudos. 

 

 
DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO 

 
 A prova teórica acontecerá no dia 29/06/2019 – Sábado, com 50 questões de 

múltipla escolha de acordo com o conteúdo Programático deste edital e 

referências bibliográficas, com quatro opções cada.  

 Será considerado aprovado aquele que obtiver acerto mínimo de 25 questões.  

 Não serão permitidas consultas de quaisquer naturezas. 

 O candidato deverá apresentar documento de identidade oficial com foto no 

ato da prova.  

 As questões rasuradas serão consideradas nulas. Não haverá vista de prova ou 

de cartão resposta sob quaisquer pretextos.   

 A Comissão Organizadora é soberana no julgamento e não caberá 

recurso. 

 O candidato que não cumprir tais normas será eliminado do Processo Seletivo 

Público.  

 Efeitos adversos não alterarão o programa. Não serão considerados motivos 

decorrentes de problemas gerados por fenômenos naturais ou quaisquer 

motivos que impeçam a chegada do candidato ao local de prova dentro do 

horário previsto. 

 
 

DO ESTÁGIO PRÁTICO EM UNIDADES DE TERAPIA 

INTENSIVA/EMERGÊNCIA 

 
DAS VAGAS 

 

Serão oferecidas 14 (catorze) vagas para o programa de estágio do segundo semestre 

de 2019, distribuídas nos sete dias da semana. O candidato poderá ser aprovado, mas 

não classificado, devido ao número de vagas. 

 



 

 

 

 

 

Critérios para preenchimento das 14 (catorze) vagas: 

 Ordem estrita de classificação na prova teórica. 

 Estiver cursando maior período na faculdade  

 Persistindo o empate, prevalecerá o candidato mais idoso, em dias/horas. 

 

DA DURAÇÃO 

 

Cinco meses contínuos no CTI ou Emergência, de 15 de Julho de 2019 a 30 de 

Dezembro de 2019. 

 
CRONOGRAMA 

 

Resultado final: Será divulgado no dia 08/07/2019 no site: 

 www.grupohospitalcasa.com.br / Centro de Estudos 

Matrícula e Escolha dos plantões: 09/07/2019 e 10/07/2019 – Horário: 16:00h às 

18:00h Centro de Estudos 

- A Escolha dos plantões será de acordo com a ordem de classificação. 

 
DA CARGA HORÁRIA E REGIME DO ESTÁGIO 

 

Carga horária de doze horas semanais. Não serão permitidas mudanças de dia ou 

permutas entre estagiários, salvo em casos autorizados pela Chefia do Serviço da 

Emergência e do CTI. 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. Permita-se, exclusivamente, 

uma falta justificada, preferencialmente com comunicação prévia. A não assinatura da 

folha de frequência é considerada Falta e não havendo comunicação e em 

FERIADOS são consideradas “FALTAS GRAVES” e sem justificativas  podendo o 

aluno ser desligado do estágio.  

 

 
DOS CENÁRIOS DE PRÁTICA 

 
Durante os cinco meses de estágio, NÃO HAVERÁ rodízio.  

 

UNIDADE 

 CTI                       ( sete acadêmicos) 

 EMERGÊNCIA    (sete acadêmicos) 

 
DA BOLSA DE ESTUDO 

 

R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais, na forma de bolsa, portanto, não 

há qualquer vinculação trabalhista ou outro direito correlato. Serão pagas as  

mensalidades iguais, para os plantões de 12 horas no Serviço da Emergência / CTI 

diurno, podendo ser pago até o dia 15 de cada mês. 

http://www.grupohospitalcasa.com.br/


 

 
 

DA ALIMENTAÇÃO 

 

O estagiário terá almoço e/ou jantar no dia do plantão gratuitamente no refeitório do 

hospital em que estará alocado.  

 
DO JALECO E CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Vir com jaleco branco e limpo durante suas atividades. Não será permitido o uso de 

outro uniforme durante os plantões. Faz-se necessário o uso de cabelo preso, ausência 

de adornos (brinco, anel, pulseira, colares e relógios). Será fornecido um crachá 

institucional sob descrição de “ACADÊMICO – MEDICINA”. 

Vedado qualquer tipo de atendimento ou prática sem acompanhamento do 

preceptor ou do médico plantonista. 

 
DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 

 

Cada candidato fica responsável em fazer no banco de sua preferência o seguro de 

acidentes pessoais. 

Trazer o comprovante ou xerox da carteira de vacinação: (Hepatite B, Tétano e 

tríplice viral) em dia; no dia da matrícula 

  
DO CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE CONDUTA 

 

O estagiário fica submetido às normas de boa convivência e conduta adotadas pelo 

Grupo Hospital Casa. Em caso de transgressão às normas, este poderá ser desligado 

por decisão do Centro de Estudos. Neste caso não fará jus ao certificado. 

 
DA CERTIFICAÇÃO 

 

Todos os que concluírem os seis meses de estágio, computarem frequência integral e 

obtiverem nota maior ou igual a 7,0 na avaliação de habilidades promovida pela 

Coordenação de ensino e Pesquisa.  

Para fins de certificação, será permitida tão somente única falta em todo o período de 

estágio.  

 
DA EXCLUSÃO POR CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

Este programa de estágio destina-se exclusivamente para acadêmicos de medicina, 

portanto o estagiário que tiver antecipação da conclusão do curso de graduação e tiver 

conclusão antes de 30 de dezembro de 2019, será desligado do programa de estagiário 

bolsista na data do ato de sua formatura.  

 
DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ESTÁGIO 

 

São atribuições da Área de Gestão de Pessoas a interface com o agente de 

integração, os procedimentos admissionais, a ambientação, e a administração do 

pagamento das bolsas.  

 

 



 

 

 

 

 
DA GESTÃO PEDAGÓGICA DO ESTÁGIO 

 

Cabe à Coordenação de Ensino e Pesquisa o apoio técnico e a gestão pedagógica do 

estágio.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Síndrome Coronariana Aguda, infarto agudo do miocárdio, arritmias cardíacas, parada 

cardiorrespiratória, choque, monitorização hemodinâmica, sepse, tromboembolismo 

pulmonar, insuficiência respiratória aguda, ventilação mecânica, insuficiência renal aguda, 

acidente vascular cerebral, analgesia e sedação e emergências endócrinas. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NO ATO DA MATRÍCULA – CÓPIAS 

 

RG, CPF, TÍTULO DE ELEITOR, CERTIFICADO DE RESERVISTA, COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA, COMPROVANTE DE VACINAÇÃO, 1 FOTO 3X4, NÚMERO DA 

CONTA BANCÁRIA, CÓPIA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. 

 

 

DO APOIO ORGANIZACIONAL 

 

Cabe a Área de Comunicação e ao Hospital Casa de Portugal o apoio técnico e 

operacional para a realização do curso preparatório e demais eventos que envolvam os 

estagiários.  

Cabe a Direção do Hospital Casa de Portugal, assessorada pela Área de Gestão de 

Pessoas, pela Coordenação de Ensino e Pesquisa e pela Área de Comunicação, 

arbitrar sobre as questões não previstas neste edital.  

 

 

Rio de Janeiro, 31 de Maio de 2019. 

 

 

 


