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EDITAL PARA CURSO TEÓRICO E ESTÁGIO REMUNERADO PARA ACADÊMICOS DE 
MEDICINA EM TERAPIA INTENSIVA NO HOSPITAL UNIMED-RIO 
 
 

Do programa 
Este programa compreende três fases independentes, a saber: 

(1) Curso teórico preparatório, com cobrança de taxa para custeio de material didático e 

aulas administradas; e 

(2) Estágio supervisionado, contratado junto às Instituições de Ensino Superior através do 

Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE-RJ), remunerado por bolsa de 

estudo, na forma de 1 (um) plantão, de 12 (doze) horas, no período diurno (de 7:00h as 

19:00h), distribuído de segunda-feira a sexta-feira, para aqueles que tiverem realizado o curso 

teórico preparatório e sejam aprovados na avaliação objetiva e na classificação estrita limitada 

pelo número de vagas; e 

(3) Engajamento obrigatório em atividades de pesquisa na instituição. 
 
Do curso teórico preparatório 
Constituído da abordagem de grandes temas em terapia intensiva, no dia 14 de julho de 2018, 

de 8:00h as 20:00h e finalizado por avaliação teórica, em 21 de julho de 2018. 

 
Das vagas para o curso 

200 (duzentas) vagas, pela ordem estrita de inscrição. 

 
Do pré-requisito para inscrição 

• Estar em curso do 9º ao 11º período ou do primeiro semestre do 5º ano ao primeiro 

semestre do 6º ano do curso de graduação em medicina, em Faculdade de Medicina 

reconhecida pelo Ministério da Educação, à época da matrícula no estágio; e 

• Ter previsão de formatura após o término do estágio, ou seja, após fevereiro de 2019. 

 
 
 
 
 
 



Do local, data e formas de inscrição 
1º- Inscrição 
A inscrição deve ser realizada através do site http://www.unimedrio.com.br/estagiohospital. O 

pagamento poderá ser efetuado via cartão de crédito ou cartão de débito. 

2º- Confirmação da inscrição 

Após a confirmação do pagamento via cartão de crédito ou cartão de débito, o candidato 

receberá uma notificação da inscrição por e-mail. 

3º- Período de inscrições: 
De 11 de junho de 2018 a 06 de julho de 2018, enquanto houver vagas. 

4º - Dos documentos necessários para inscrição 

• Os documentos deverão ser digitalizados e enviados pelo site (upload). Os arquivos 
aceitos serão pdf ou jpeg. 

• Cópia legível da cédula de documento oficial de identidade; e 
• Cópia legível da cédula do cadastro de pessoas físicas (CPF), caso o número do CPF 

não conste da cédula oficial de identidade; e 
• Cópia legível da identidade escolar ou declaração de matrícula. 

 

5º - Dos procedimentos para a inscrição: 

• Preencher formulário eletrônico disponibilizado no site 
http://www.unimedrio.com.br/estagiohospital; e 

 
• Fazer o upload das cópias dos documentos solicitados do item 4º. 

 

 

6º- Investimento 
R$ 500,00 (quinhentos Reais) pagos integralmente na efetivação da inscrição. Os inscritos 

farão jus ao pendrive com o material das aulas. 

O curso preparatório não é reembolsável em caso desistência ou não comparecimento. 

 
7º-Do local das aulas e da prova 

As aulas e a prova acontecerão no Centro de Convenções Link – Auditório do Hotel 
Promenade Link Stay (subsolo) - Av. Ayrton Senna, 2.600 – Barra da Tijuca. Será oferecido 
estacionamento ao custo único de R$10,00 no local do evento, nos dias 14 e 21 de julho de 
2018. 

 
 
 
 
 
 



DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO PREPARATÓRIO 
 

Sábado, 14/07/2018 
Hora Tema 
8:00h às 9:00h Credenciamento e entrega do material 
9:00h às 9:15h Abertura do curso 
9:20h às 
10:00h 

Parada cardiorrespiratória 

10:10h às 
11:00h 

Sepse 

11:00h às 
11:20h 

Coffee break 

11:25h às 
12:40h 

Acidente vascular encefálico 

12:50h às 
13:50h 

Infarto agudo do miocárdio 

13:50h às 
15:20h 

Horário livre para almoço / recredenciamento 

15:30h às 
16:10h 

Tromboembolismo pulmonar 

16:20h às 
17:20h 

Choque 

17:20h às 
17:40h 

Coffee break 

17:45h às 
20:00h 

SDRA-ventilação mecânica protetora-sedação e analgesia no paciente em 
ventilação mecânica 

 
As datas e temas poderão ser modificados pela coordenação do curso, com aviso prévio. 
 
 
 

Sábado, 21/07/2018 
8:00h às 9:00h Credenciamento  

9:00h às 12:00h PROVA 
 
Do processo seletivo para o estágio 

• A prova teórica será realizada no dia 21/07/2018, contendo 40 questões de múltipla 

escolha, com quatro opções cada.  

• Será considerado aprovado aquele que obtiver acerto mínimo de 28 questões.  

• Não serão permitidas consultas de quaisquer naturezas, incluindo-se o acesso a 

telefones celulares ou outros dispositivos eletrônicos.  

• O candidato deverá apresentar documento de identidade oficial, válido e com foto, no 

ato da prova.  

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

cartão resposta sob quaisquer pretextos. 

• As questões da prova serão elaboradas pelos docentes do curso.  

• A Comissão Organizadora é soberana no julgamento de recursos interpostos sobre as 

questões da prova. Caso haja anulação ou mudança de gabarito, o efeito surtirá sobre 

o resultado de todos os candidatos. 

• A participação no curso preparatório e na realização da prova não garantem a vaga no 

programa de estágio do Hospital Unimed-Rio. 



• Todos os inscritos poderão fazer a prova, entretanto só serão classificados para o 

estágio aqueles que tiverem a presença mínima de 75% no curso (total de 9 horas). 

• O candidato que não cumprir essas normas será eliminado do concurso. 

• O resultado tem previsão para ser publicado no site da Unimed-Rio, endereço 

http://www.unimedrio.com.br/estagiohospital, conforme cronograma. 

• O resultado final tem previsão para ser publicado no site da Unimed-Rio, endereço 

http://www.unimedrio.com.br/estagiohospital, conforme cronograma. 

• Os candidatos aprovados serão classificados em ordem estrita decrescente da prova 

objetiva. 

 

Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas oferecidas deverão 

apresentar-se à Coordenação do Estágio em Terapia Intensiva no dia 15/08/2018, às 08:30h, 

permanecendo em atividades de ambientação e escolha do dia dedicado ao plantão, até às 

18:30h. O não comparecimento na data e no horário supracitados, e o não atendimento às 

exigências, implicará na desistência da vaga. Não haverá convocação específica para tal 

apresentação.  
 

 
Da certificação 

Receberão certificados de participação no curso teórico aqueles que tiverem 75% da presença 

nas aulas (total de 9 horas). Os certificados do curso teórico serão emitidos diretamente pelos 

alunos, através do site www.unimedrio.com.br/estagiohospital, na aba certificado. 

 
DO ESTÁGIO PRÁTICO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA  
 

Das vagas 

Serão oferecidas 15 (quinze) vagas para o programa de estágio no segundo semestre de 2018, 

distribuídas de segunda-feira a sexta-feira. 
Critérios para preenchimento das 15 (quinze) vagas oferecidas no edital 2018: 

• Ordem estrita de classificação na prova teórica.  

• Em caso de empate prevalecerá o candidato em curso de período superior no 

momento da convocação para a matrícula. 

• Persistindo o empate, prevalecerá o candidato mais idoso, em dias. 

 
Da duração  
Seis meses contínuos, de 15 de agosto de 2018 a 15 de fevereiro de 2019, inclusive. Há 

previsão de recesso no período compreendido entre 01 de Fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro 

de 2019 inclusive. 

 
 



Da carga horária e regime do estágio 
Carga horária de doze horas semanais, diurnas, de segunda a sexta-feira. Não serão 

permitidas mudanças de dia ou permutas entre estagiários. 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. 

 

Dos cenários de prática 
Durante os seis meses de estágio, haverá rodízio pré-determinado nas seguintes unidades do 

Hospital Unimed-Rio: UTI Geral, UTI Cardiológica e UTI Cirúrgica. Estão previstos 

treinamentos em via aérea difícil, ressuscitação cardiopulmonar, monitorização hemodinâmica 

por cateter de SwanGanz, marcapasso temporário e balão intra-aórtico. Há uma sessão clínica 

mensal, usando a metodologia de aprendizado, baseado em casos clínicos, com 90 (noventa) 

minutos de duração.  

 

Dos rodízios 
Os estagiários escolherão as vagas entre os diferentes dias da semana conforme ordem estrita 

de classificação no concurso. A escolha da ordem dos rodízios será realizada pela 

coordenação do estágio. 

 
Da bolsa de estudo 
R$ 500,00 (quinhentos Reais) mensais, na forma de bolsa de estudo, portanto não há qualquer 

vinculação trabalhista ou outro direito correlato. Serão pagas seis mensalidades iguais. O valor 

da referida bolsa será complementado por auxílio transporte. 

 
Da alimentação 
O estagiário terá o almoço do dia do plantão gratuitamente no restaurante onde os médicos 

fazem a refeição. Nenhuma outra refeição está incluída. 

 
Do jaleco e crachá de identificação 
Será fornecido um jaleco com o logo institucional para uso durante suas atividades. Não será 

permitido o uso de outro uniforme durante os plantões. Será fornecido um crachá institucional 

sob descrição de “Estagiário de Medicina”. 

 
Do seguro de acidentes pessoais 
Seguro com cobertura para acidentes pessoais, com indenização de R$ 15.000,00 para morte 

ou invalidez permanente, incluso no contrato firmado com o CIEE-RJ. 
 
 
 
 



Do cumprimento do código de conduta 
O estagiário fica submetido às normas de boa convivência e conduta adotadas pelo Hospital 

Unimed-Rio. Em caso de transgressão às normas, este poderá ser desligado por decisão da 

Coordenação do Estágio com anuência da Direção do Hospital. Neste caso não fará jus ao 

certificado. 

 

Da preceptoria 
Serão nomeados preceptores do estágio os coordenadores das unidades e seus médicos 

rotina. 

• UTI Geral: Dr. Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis 

• UTI Cardiológica: Dr. Marco Antonio de Mattos 

• UTI Cirúrgica: Dra. Marcia Barbosa de Freitas 
 
Da certificação 
Todos os que: 1) concluírem os seis meses de estágio; 2) computarem frequência integral e 

obtiverem nota maior ou igual a 7,0 na avaliação da escala de atitudes e habilidades promovida 

pela Coordenação de Ensino e Pesquisa; e 3) estiverem obrigatoriamente engajados em 

projeto de pesquisa na instituição durante o estágio poderão receber o certificado de conclusão 

do estágio. 

 

Para fins de certificação, o estagiário deverá possuir presença integral no programa de estágio. 

Faltas justificadas serão avaliadas pela Coordenação do Estágio em Terapia Intensiva do 

Hospital Unimed Rio. 
 
 
 

Data Evento 
01/06/2018 Publicação do edital no site 
11/06/2018 Abertura das inscrições 
06/07/2018 Encerramento das inscrições 
09/07/2018 Publicação dos inscritos no site 
14/07/2018 Curso preparatório para estágio acadêmico 
21/07/2018 Prova objetiva em fase única  
23/07/2018 Divulgação do gabarito no site oficial 
24/07/2018 Divulgação do resultado 
25/07/2018 Interposição de recursos contra o gabarito 
26/07/2018 a 
30/07/2018 

Julgamento dos recursos 

31/07/2018 Divulgação do resultado final  
31/07/2018 a 
14/08/2018 

Período de matrícula e assinatura de contrato no CIEE 

15/08/2018 Ambientação e escolha dos plantões 
16/08/2018 Início dos plantões 

 
 
 



Dos recursos 

• Os recursos apresentados deverão ser fundamentados na bibliografia do concurso, 
redigidos de próprio punho, de modo claro, legível e objetivo, em texto do próprio 
candidato e acompanhados de cópia da referência no qual se baseia. Os recursos 
deverão ser protocolados junto à secretaria do Instituto Unimed-Rio no dia 25/07/2018, 
no horário das 10h às 12h e das 14h às 16h. Não serão aceitos recursos 
encaminhados por via postal, fax ou internet. 
 

• Deverá ser apresentado um requerimento para cada questão ou aspecto sob 
reclamação.  

 
• A decisão da Coordenação do Estágio em Terapia Intensiva constituem as 

últimas instâncias para recursos, sendo soberana em suas decisões. 
 
 

• Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às 
questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, 
indistintamente. Se houver alteração, por força de impugnações, do gabarito 
oficial, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de 
terem recorrido. 

 

• Os pareceres dos recursos julgados serão disponibilizados aos candidatos, 
para ciência, através de e-mail e a versão final do gabarito será divulgada no 
site www.unimedrio.com.br/estagiohospital . 

 

 
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 15/02/2019, será desligado do programa de estagiário bolsista, na data do ato de sua 

formatura. 

 

Da gestão junto à Instituição de Ensino Superior (IES) 
Caberá ao Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), sediado à Rua da Constituição, 67, 

centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20060-010, a intermediação junto às IES, assim como a 

assessoria técnica ao cumprimento de normas legais. Cabe ao estagiário proceder às 

providências para a assinatura do contrato entre ele, a IES, o CIEE e o Hospital Unimed-Rio, 

sob a orientação do Setor de Gestão de Pessoas. Os termos de compromisso de estágio serão 

emitidos pelo CIEE-RJ contratada pelo Grupo Unimed-Rio. 

 

 

 
 
 



Da gestão administrativa do estágio 
São atribuições da Área de Gestão de Pessoas a interface com o agente de integração 

(CIEE), os procedimentos admissionais, a contratação de seguros, a ambientação, e a 

administração do pagamento das bolsas.  

 

Da gestão pedagógica do estágio 
Cabem à Coordenação de Ensino/Conselho Técnico-científico do Instituto Unimed-Rio o 

apoio técnico e a gestão pedagógica do curso preparatório e do estágio. 

 
Do apoio organizacional 
Cabe ao Instituto Unimed-Rio o apoio técnico e operacional para a realização do curso 

preparatório e demais eventos que envolvam os estagiários. 

Cabe à Direção do Hospital Unimed-Rio, assessorada pela Área de Gestão de Pessoas, pela 

Coordenação do Estágio em Terapia Intensiva e pelo Instituto Unimed-Rio, arbitrar sobre as 

questões não previstas neste edital. 

 

 

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2018 

 

 

Dr. Gabriel Massot - Diretor Administrativo do Hospital Unimed Rio 

Dr. Paulo Henrique Bloise - Diretor Médico do Hospital Unimed Rio 

Dra. Marcia Freitas - Coordenadora do Estágio Acadêmico em Terapia Intensiva 

Dr. Eduardo Costa F. Silva – Coordenação de ensino/Instituto Unimed-Rio 

 


