
EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA INTENSIVA-  2017 
INSTITUTO ORTOPÉDICO DE GOIÂNIA (IOG) – SERVIÇOS MÉDICOS DIAGNÓSTICOS E 

TERAPÊUTICOS LTDA 
 
 

1- O presente edital torna público  A SELEÇÃO para três (03) vagas no PROGRAMA DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA INTENSIVA (PEMI), na Unidade de Cuidados 
Intensivos do INSTITUTO ORTOPÉDICO DE GOIÂNIA/SERVIÇOS MÉDICOS 
DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS LTDA e unidades afiliadas, credenciado pela 
Associação de Medicina Intensiva (AMIB) como centro formador de intensivistas. As 
informações aqui contidas seguem o manual de credenciamento para centros formadores 
da AMIB. 
 
O programa terá duração de três (03) anos com acesso direto, iniciando-se em 1 de março 
de 2017 e terminando em 28 de fevereiro de 2020. 
A carga horária semanal é de 60 horas, distribuídos entre atividades de rotina e plantões. 

 
 

2- INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES 
 
Período: 23 a 27 de janeiro de 2017. 
Horário: 8h às 17h (2ª a 6ª Feira) 
Local: Secretaria da UTI do IOG 
Rua T 27N° 819 esq. Com T-49 Setor Bueno – Goiânia Goiás  
Telefone: 3252- 5117 
Email: secretaria@oxuti.com.br 

 
A confirmação da inscrição será encaminhada para o e-mail pessoal do candidato. 
 
 
 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO CONCURSO 
 

Currículo Vitae (com xerox da documentação comprobatória); 

Graduação em Medicina (DIPLOMA MÉDICO) 

02 fotos 3/4 
 
 

3-  INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
 

 O candidato será responsável por erro ou omissão na prestação de declaração falsa. 

 Não será aceita inscrição e entrega de documentos fora do local e prazo determinados. 

 A comissão avaliadora poderá optar por preencher as vagas prioritariamente com 
candidatos de acesso direto ou candidatos com pré-requisito, ou mesclar as duas opções a 
depender da melhor adequação ao programa e dos resultados da seleção 

 
 

4-  PROCESSO SELETIVO 
 

A seleção constará de: 

 Prova objetiva: duração de 120 minutos. 

 Entrevista e análise de currículo 
 
 

mailto:secretaria@oxuti.com.br


5-  REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREVISTA 
 
Prova: 05 de fevereiro de 2017, às 13h, com 120min de duração, no Auditório do IOG, Rua T 27, 
N° 819, esq. com T-49,  Setor Bueno, 2° andar – Goiânia Goiás  
 
O candidato deverá comparecer ao local determinado munido de: 

 caneta  esferográfica azul ou preta,  

 comprovante  de inscrição  

 documento  oficial de identidade que permita clara identificação do candidato. 
 

 Nenhum candidato fará prova fora do dia, horário e local especificados. 

 Não será permitida comunicação entre os candidatos, empréstimo de qualquer material ou 
utilização de telefone celular e qualquer tipo de dispositivo eletrônico durante a prova.  

 
 
Entrevista: 05 de fevereiro, às 16h, no Auditório do IOG, Rua T 27, N° 819 esq. Com T-49 Setor 
Bueno, 2° andar – Goiânia Goiás  
 
A entrevista será realizada logo após o encerramento da prova escrita, de acordo com a ordem de 
término desta. 
 
 

6-  ENTREVISTA E PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS 
 

 
Serão contabilizados para avaliação dos títulos os pontos segundo as categorias abaixo (no 
máximo de 50)  
 

 Monitoria em área clínica, com duração mínima de 1 ano, 0,5 por monitoria (1 máximo de 

2,0 pontos),  

 Trabalho apresentado, como autor ou coautor, em congresso médico, 0,5 por trabalho 

apresentado, (máximo de 3,0 pontos.,  

 Estágio extracurricular ou experiência profissional em terapia intensiva, com carga horária 

de 12 horas semanais, por no mínimo 01 ano (máximo 3,0 pontos). 

 Realização de Cursos de imersão na área de medicina intensiva (ACLS, FCCS, ATLS, 

cursos AMIB, etc.) 0,5 por curso realizado (máximo de 2,0 pontos).  

 Artigo publicado em periódico nacional ou internacional, 2,0 pontos por artigo, (máximo 10 

pontos). 

 Residência médica ou especialização em áreas de clínica médica (e subespecialidades 

clínicas), anestesiologia e cirurgia geral, 05 pontos por área, (máximo 10 pontos). 

 Mestrado, doutorado, 05 pontos por área, (máximo 05 pontos). 

 Pós-graduação em medicina intensiva, 05 pontos (máximo 05 pontos). 

 Entrevista – máximo 10 pontos. 

 
 

7-  CLASSIFICAÇÃO 
 

 A classificação final será obtida através da média aritmética entre a prova e análise do 
currículo. 

 Não haverá revisão de prova sob qualquer hipótese. 

 O candidato com necessidades especiais deverão comunicá-las por escrito no ato da 
inscrição. 



 
 

8-  DATA DO RESULTADO FINAL: 
 

 15 de fevereiro de 2017. 
 

9- APRESENTAÇÃO DOS APROVADOS 
 

 Os candidatos selecionados deverão se apresentar no dia 01 de março de 2017 para 
assinatura do termo de compromisso, entrega de documentos para matrícula e confecção 
do crachá de acesso ao hospital. 

 Apresentação do programa se dará neste dia assim como a distribuição de atividades 
práticas e orientações gerais. 

 
 
Documentos para Matrícula: 

 Ficha cadastral de Matrícula, devidamente preenchida, impressa e assinada; 

 2 fotos ¾; 

 Cópia legível da cédula de identidade  

 Cópia do CPF; 

 Cópia legível do diploma (frente e verso); 

 Cópia legível da carteira do Registro definitivo do Conselho Regional de Medicina do 
Estado de  Goiás 

 Comprovante de Residência 
 

 
10-  INÍCIO DO PROGRAMA: 

 

 02 de março de 2017. 

 A duração do programa é três anos.  
 
 

11- BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA PROVA: 
 

1. Paciente crítico: Diagnóstico e Tratamento 
 
Guilherme Schettino, Luiz Francisco Cardoso, Jorge Mattar Jr. e Fernando Ganem 
(editores) 
Schettino G, Cardoso LF, Mattar Jr. J, Ganem F (editores). Paciente crítico: diagnóstico e 
tratamento. 2 ed. Barueri: Manole; 2013. 1070p. 
Nº da Edição: 2 
Editora: Manole 

 
 

2.  Medicina Intensiva – Fundamentos e Prática 
 Dante Senra 
 Ed. Atheneu, 2013. 

 
3.  Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica 2013 – AMIB e SBPT 

 
 
Observação: Os candidatos, regularmente inscritos na prova para obtenção do TEMI, que 
não forem sócios da AMIB poderão solicitar à secretaria da AMIB, cópia eletrônica das 
Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica 2013 – AMIB e SBPT. 



 
4. PROAMI – Programa de atualização em medicina intensiva. Artmed editora. Ed. 

médica  Panamericana 
 

5. Current – Medical Diagnosis & Treatment – 2017. Maxine A.  Papadakes. Ed. Mc Graw 
Hill Education. 
 

 
A inscrição implica em aceitação das normas, condições e exigências contidas neste edital. 


