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EDITAL PARA CONCURSO DE ESTÁGIO REMUNERADO EM UNIDADE INTENSIVA PARA ACADÊMICOS DE 
MEDICINA NO HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE 

 

A coordenação do concurso se reserva ao direito de modificar o edital, incluindo a data da prova em decorrência 
da evolução da pandemia por COVID-19, com notificação pelo site do concurso com 48 horas de antecedência. É 
de responsabilidade do candidato acompanhar o cronograma do concurso no site: 
http//:www.redeadventistasilvestre.com/. 

 

Programação: 
 

O programa se estabelece a partir de 2 (duas) etapas distintas e complementares: 
 

a) Avaliação teórica: prova de caráter eliminatório e classificatório.  

b) Estágio Supervisionado Remunerado, contratado junto ao CEC - Centro de Educação Corporativa – RASS, 
remunerado através de bolsa de estudos na forma de 1 (um) plantão de 12 (doze) horas, no período diurno em 
Unidade Intensiva, de segunda à sexta feira, a ser realizado no Hospital Adventista Silvestre – Unidade Cosme 
Velho, para aqueles que tiverem sido aprovados em avaliação objetiva, classificados conforme oferta estrita de 
vagas limitadas a sua publicação. O estágio terá duração de 10 (dez) meses, sendo previsto 50 (cinquenta) 
porcento do tempo em cada uma das unidades (Unidade de Terapia Intensiva e Unidade Coronariana). 

c) Aulas online com periodicidade semanal, sobre temas de Cardiologia Intensiva e Terapia Intensiva, ocorrerá 
no período noturno com duração de 2 (duas) horas. 

ATENÇÃO: NO CONTEXTO DA PANDEMIA POR COVID-19 O ESTAGIÁRIO FICA CIENTE DE QUE PODERÁ FICAR DE 
PLANTÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE COM COVID-19. É DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL 
ADVENTISTA SILVESTRE FORNECER OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NECESSÁRIOS.  

 
Período de inscrição: 12 de Dezembro de 2022 a 13 de Janeiro de 2023, pela internet, através de formulário 
eletrônico de inscrições (não haverá inscrição presencial). A inscrição só terá validade mediante comprovação de 
pagamento da taxa de matricula. 

Público alvo: alunos de 8º ao 11º período ou do primeiro semestre do 5º ano ao primeiro semestre do 6º ano do 
curso de graduação em medicina, devidamente reconhecidos pelo MEC, à época da matrícula no estágio; e ter 
previsão de formatura após o término do estágio, ou seja, após Dezembro de 2023.  
 
Taxa de Inscrição: R$ 200,00 - Total esse não reembolsável em caso de desistência ou não comparecimento, 
independente do motivo. Nos casos de não formação de quantidade mínima de alunos para o concurso, este será 
cancelado e o valor será devolvido.  
 
Inscrição: as inscrições serão feitas exclisuvamente online através do link: 
https://rhhasilvestre.wufoo.com/forms/p18bo99p0t6kdqx/ 

 
Processo seletivo para o estágio 

 

1) Prova objetiva 
• Presencial. 

• De caráter eliminatório, será composta de 50 (cinquenta) questões elaboradas de acordo com o conteúdo 



programático. 
• Cada questão da prova objetiva terá as seguintes características: valerá 2 (dois) pontos; terá 05 (cinco) 

opções de respostas (A, B, C, D ou E); admitirá apenas uma resposta possível. 
• Serão considerados aprovados, aqueles que acertarem 25 (vinte e cinco) questões ou mais (50% da 

prova), classificados a partir do melhor resultado obtido. 

• Local de Prova: Colégio Adventista da Tijuca. Travessa Dr Araújo, 15. Praça da Bandeira. Rio de Janeiro. 
CEP: 20270-070. 

• Data da Prova: 29 de Janeiro de 2023 às 09:00h 

• Abertura dos portões as 7:30h. Fechamento dos portões ocorrerá 15 (quinze) minutos antes do início da 
prova às 08:45h. Nenhum candidato será admitido após este horário. 

• Duração: total de 02 (duas) horas  

• Somente será permitida a saída após 1 (uma) hora de prova. Os últimos 3 candidatos de cada sala sairão 
juntos 

• A prova e o gabarito serão disponibilizados no mesmo dia da prova a partir das 14h no site do concurso.  
 

Dos recursos 
 

Os recursos apresentados deverão ser fundamentados na bibliografia do concurso, redigidos pelo interessado e 
acompanhados de cópia da referência bibliográfica no qual se baseia. Os recursos deverão ser enviados para o 
email do Centro de Educação Corporativa (centro.treinamento@hasilvestre.org.br) no dia seguinte a prova 
teórica (14 de dezembro), entre 8h e 12 h. Não serão aceitos recursos encaminhados após esse horário. 

Importante: deverá ser apresentado um requerimento para cada questão ou aspecto sob reclamação. Após o 
julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões 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. 

 
 

Cronograma de Avaliações e Resultado 
 

• Avaliação teórica - Dia 29 de Janeiro de 2023, às 09:00h 
• Recursos – Dia 30 de Janeiro de 2023, através do email do Centro de Educação Corporativa 

(centro.treinamento@hasilvestre.org.br) 
• Resultado e Classificação – Dia 06 de Fevereiro de 2023, a partir das 10h 
• Ambientação, matrícula e distribuição de dias de estágio – Dia 14 de Fevereiro de 2023, 10h. 

 
 

ESTÁGIO ACADÊMICO SUPERVISIONADO 
 

Vagas oferecidas para 2023: serão oferecidas 5 (cinco) vagas para o programa de estágio (01 de Março de 2023 a 
31 de Dezembro de 2023). 
 
Critérios de preenchimento das vagas oferecidas no edital: 

• Ordem de classificação final (resultado da prova escrita); 
• Em caso de empate prevalecerá o aluno de período mais avançado do curso de graduação, no momento 

da convocação para a matrícula; 
• Persistindo o empate será considerado o aluno com idade maior, em dias. 

O aluno aprovado poderá escolher o dia da semana para cumprimento de sua carga horária de estágio, de 
segunda-feira à sexta-feira, de acordo com a ordem de classificação. Não será permitido cumprimento de carga 
horária no período noturno (19:00 às 07:00) e nos finais de semana (sábado e domingo). 

Matricula 



 

No ato da matrícula o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos com cópia: 
– RG – CPF – Título de Eleitor – Certificado de Reservista (para homens) – Declaração da Faculdade informando 
período do curso – Comprovante de residência atual (contas de água, luz telefone fixo, correspondência de 
banco) – Comprovante de Vacinação (contendo vacinas: Tétano, Hepatite B) – CTPS (página de foto e qualificação 
civil)– Foto 3x4 colorida (02 cópias) – Cartão de Banco SANTANDER ou documento com dados da Conta Corrente 
– Termo de Contrato de Estágio assinado (CEC- HAS), exames de sangue (hemograma completo, glicose, tipagem 
sanguínea, lipidograma, anti-HBS, HBS-AG, anti HCV), PPD e PCR Covid-19, que deverão ser custeados pelo 
candidato. 

A entrega dos exames e a documentação deverá ocorrer antes do início do estágio (até 01 de Março de 2023). 
Será permitido o início no estágio somente após a entrega de toda documentação exigida acima.  
Em caso de desistência será chamado o próximo candidato de acordo com classificação, respeitando a data 
máxima de reclassificação 31 de Março de 2023. 

Duração do estágio 
 

O Estágio terá duração de 10 (dez) meses contínuos, de 01 de Março a 31 de Dezembro de 2023. Durante o 
estágio, os alunos receberão supervisão por parte dos coordenadores e preceptores médicos das unidades 
intensivas do Hospital Adventista Silvestre. 

Valor da bolsa-estágio 
 

O valor da bolsa estágio mensal é de R$ 600,00, acrescentado de Auxilio Transporte (municipal) e Seguro de Vida 
e acidentes pessoais. No dia de estágio os alunos terão direito a alimentação (exclusivamente almoço) no 
refeitório dos médicos. Além disso, receberão crachá de identificação como “ACADÊMICO DE MEDICINA” e jaleco 
fornecidos pelo Hospital Adventista Silvestre. Não será permitido uso de outro uniforme durante o plantão. Cada 
estagiário estará coberto por seguro de vida e acidentes pessoais, incluso no contrato de estágio. 

Código de conduta 
 

O estagiário fica submetido às normas e políticas de conduta adotadas pelo Hospital Adventista Silvestre. Em caso 
de transgressão as regras e normas de convivência, este poderá ser desligado por decisão da Coordenação de 
Estágio com anuência da direção do Hospital. Neste caso terá sua bolsa e benefícios suspensos imediatamente e 
não fará jus ao certificado do estágio. 

Certificado 
 

Farão jus ao recebimento do Certificado de conclusão do estágio: - aqueles que concluírem todo período de 10 
(dez) meses de estágio; tiverem frequência integral e obtiverem nota na avaliação de rendimentos superior a 7,0 
(sete); estiverem engajados em pesquisa ou apresentação de caso clinico em sessão clínica, durante o período 
de estágio. Os casos de faltas e suas justificativas serão avaliados pela Coordenação de Estágio. 

Observações Finais 
 

As faculdades de graduação de medicina deverão necessariamente ter contrato de estágio com o Hospital 
Adventista Silvestre para cumprimento das normas legais. Caso tal convênio ainda não exista, o aluno (oriundo 
dessas unidades de ensino) interessado em participar do processo seletivo de Estágio, deverá inicialmente, 
mediar às negociações entre as partes, através de entrega de contrato de estágio a ser firmado entre sua 
faculdade e o Hospital Adventista Silvestre. 

Informações sobre este convênio poderão ser adquiridas junto ao Setor do Centro de Estudos do hospital – tel 
(21) 3034.3256 ou 3034.3031. O próprio setor do Centro de Estudos é o responsável pelos procedimentos 
admissionais, contratação de seguro, auxilio transporte (municipal) e administração dos pagamentos das bolsas-
estágio. Cabe a Coordenação de Estágio e ao Centro de Estudos, Ciência e Pesquisa do HAS toda gestão técnica 



pedagógica do curso preparatório, ambientação e acompanhamento do estágio. Caberá a Direção do Hospital 
Adventista Silvestre, assessorado por sua área de Recursos Humanos, ao Centro de Estudos, Ciência e Pesquisa e 
Coordenação de Estágio, arbitrar sobre as questões não previstas neste edital. 

 

Temas da Prova: 
• COVID-19 
• Sepse 
• Suporte Avançado de Vida (ACLS) 
• Choque e Monitorização Hemodinâmica 
• Ventilação Mecânica Invasiva e Não invasiva 
• Síndrome Coronariana Aguda 
• Insuficiência Cardíaca 
• Emergências Hipertensivas 
• Arritmias Cardíacas 
• Tromboembolismo Pulmonar 
• Acidente Vascular Cerebral, Traumatismo Crânio Encefálico e Hipertensão Intracraniana 
• Meningites e Encefalites 
• Crises convulsivas e Status Epilepticus 
• Cetoacidose Diabética e Estado Hiperosmolar 
• Coma Mixedematoso 
• Distúrbios hidroeletrolíticos, Mineral Ósseo e Ácido-base 
• Injúria Renal Aguda e Diálise 
• Cirrose e Insuficiência Hepática 
• Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
• Pneumonia 
• Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo 
• Derrame Pleural e Pericárdico 
• Infecção do Trato Urinário 
• Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) 
• Distúrbios da Coagulação 
• Hemorragia digestiva 
• Reações transfusionais 
• Terapia Nutricional 
• Cuidados Paliativos na Terapia Intensiva 
• Delirium 
• Emergências Oncológicas 
• Diluições e Infusões de Drogas 
• Intoxicações Exógenas 
• Arboviroses 
• Técnicas de punção venosa profunda, Via aérea difícil 
• Pancreatite e Abdome Agudo 
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Rio de janeiro, 12 de Dezembro de 2022 

 
 
Ranieri Leitão – Diretor Geral do Hospital Adventista Silvestre 
Elói Marcondes – Diretor Administrativo do Hospital Adventista Silvestre 
Fernando Montenegro – Gerente Assitencial do Hospital Adventista Silvestre 
Anelise Fonseca – Coordenadora do Centro de Estudos, Ciência e Pesquisa do HAS  

      Pedro Cerqueira – Supervisor do Centro de Simulação e Estágio Médico do HAS 


