EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA INTENSIVA- 2019
INSTITUTO ORTOPÉDICO DE GOIÂNIA (IOG) – SERVIÇOS MÉDICOS
DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS LTDA

1- O presente edital torna público a SELEÇÃO para uma (01) vaga 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 2019 e terminando em 28 de fevereiro de 2022.
A carga horária semanal é de 60 horas, distribuídos entre atividades de rotina e
plantões.

2- INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
Período: 29 de janeiro a 04 de fevereiro de 2019.
Horário: 8h às 17h (2ª a 6ª Feira)
Local: Secretaria da UTI do IOG - INSTITUTO ORTOPÉDICO DE GOIÂNIA
Rua T 27 N° 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 email pessoal do candidato.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO CONCURSO
Currículo Vitae (com Xerox da documentação comprobatória);
Graduação em Medicina (DIPLOMA MÉDICO)
Cópia da carteira de registro do conselho - CRM
2 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

•
•
•
•
•
•

O candidato com necessidades especiais deverá comunicá-las por escrito no ato da
inscrição e aguardar julgamento da pertinência e viabilidade pela comissão
organizadora do processo seletivo.
Não haverá segunda chamada sob qualquer pretexto, sendo considerado eliminado
o candidato que faltar a prova.
Não será permitida comunicação entre os candidatos, nem empréstimo de qualquer
material durante a prova.
Não será permitida a utilização de telefone celular ou qualquer tipo de dispositivo
eletrônico durante a prova.
A não concordância com esta regra acarretará desclassificação do candidato.
O candidato não poderá levar seu caderno de questões.

4- PROCESSO SELETIVO
A seleção constará de:
• Prova objetiva: duração de 120 minutos.
• Entrevista e análise de currículo

5- REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREVISTA
Prova Escrita: 14 de fevereiro de 2019, às 14h, 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.
Os candidatos com necessidades especiais deverão comunicá-las por escrito no ato da
inscrição.

Prova Prática: 14 de fevereiro, às 17h, no Auditório do IOG, Rua T 27, N° 819 esq. Com
T-49 Setor Bueno, 2° andar – Goiânia Goiás

6- 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 ponto),
Trabalho apresentado, como autor ou co-autor, em congresso médico, 0,5 por
trabalho apresentado, (máximo de 3,0 ponto),
Estágio extracurricular ou experiência profissional em terapia intensiva, com carga
horária de 12 horas semanais, por no mínimo 1 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 ou cirurgia geral, 5 pontos por área,
(máximo 10 pontos).
Mestrado, doutorado, 5 pontos por área, (máximo 10 pontos)
Pós-graduação em medicina intensiva, 10 pontos, ( máximo 10 pontos)

7- CLASSIFICAÇÃO
•
•
•

A classificação será obtida através da média aritmética entre a prova escrita e a
prova prática
Serão classificados os candidatos que obtiverem a nota mínima de 5.0.
A classificação final será obtida através da maior nota, obtida da soma da média da
prova escrita e prática acrescido da análise curricular.

8- DATA DO RESULTADO FINAL:
18 de fevereiro de 2019.
9- APRESENTAÇÃO DOS APROVADOS
•
•

Os candidatos selecionados deverão se apresentar em 01 de março de 2019 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:
01 de março de 2019.

11- BIBLIOGRAFIA E CONTEÚDOS SUGERIDOS PARA PROVA:
11.1. Bibliografia
1. Paciente crítico: Diagnóstico e Tratamento - Schettino G, Cardoso LF, Mattar Jr. J,
Ganem F – 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
4. GOLDMAN. Cecil textbook of medicine. 25th ed.
5. HARRISON’S. Principles of internal medicine. 19th ed.
11.2. Conteúdo Sugerido
I- Cardiologia: 1. Parada cardiorrespiratória. 2. Emergências hipertensivas. 3.
Insuficiência Cardíaca. 4. Edema agudo de pulmão. 5. Tromboembolismo venoso. 6.
Emergências em valvopatias e periocardiopatias. 7. Síndromes coronarianas
agudas. 8. Doença vascular hipertensiva. 9. Doenças da aorta. 10. Cor pulmonale.
11. Choque. 12. Arritmias cardíacas. II- Pneumologia: 1. Asma. 2. Pneumonias. 3.
Faringite, sinusite, otite. 4. Doença intersticial pulmonar. 5. DPOC. 6. SARA. 7.
Hipertensão pulmonar. 8. Neoplasia pulmonar. 9. Insuficiência respiratória aguda e
insuficiência respiratória crônica agudizada. 10. Doenças da pleura, mediastino e
diafragma. III- Nefrologia: 1. Insuficiência renal aguda. 2. Insuficiência renal crônica.
3. Glomerulopatias. 4. Doenças túbulointersticiais. 5. Doença vascular renal. 6.
Nefrolitíase. 7. Cistite,pielonefrite,prostatite. 8. Obstrução do trato urinário. 10.
Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos. IV- Gastroenterologia: 1. Hepatites
agudas e crônicas. 2. Insuficiência hepática. 3. Gastrites. 4. Doença ulcerosa
péptica. 5.Obstrução intestinal. 6. Doença inflamatória intestinal. 7. Peritonite. 8.
Cirrose. 9. Diarreia aguda. 10. Pancreatite aguda e crônica. 11. Doenças do esôfago.
12. Doenças da vesícula e vias biliares. 13. Hemorragia digestiva alta e baixa. VEndocrinologia e metabolismo: 1. Desordens da glândula tireóide. 2. Desordens do
córtex adrenal. 3. Feocromocitoma. 4. Desordens da hipófise. 5. Diabetes mellitus.
6. Cetoacidose diabética. 7. Coma hiperosmolar. 8. Hipoglicemia. 9. Doença de
Wilson. 10. Hemocromatose. 11. Desordens da glândula paratireóide. VINeurologia: 1. Doenças cerebrovasculares. 2. Tumores cerebrais. 3. Convulsões e
epilepsia. 4. Cefaléias. 5. Hemorragia subaracnóidea. 6. Meningite, encefalite,
abscesso cerebral. 7. Desordens da medula espinhal. 8. TRM. 9. TCE. 10. Esclerose
múltipla. 11.Syndrome de Guillain-Barré. 12. Miastenia Gravis 13 Coma. VIIDoenças do sistema imunológico: 1. Lúpus eritematoso sistêmico. 2. Artrite
reumatóide. 03. Anafilaxia. VIII- Infectologia: 1. Sepse. 2. Tétano 3. Terapia
antimicrobiana. 4. SIDA. 5. Endocardite. 5. Doenças causadas por bactérias gram

positivas. 6. Infecções virais. 7. Doenças causadas por bactérias gram negativas 8.
Doenças causadas por espiroquetas 9. Doenças causadas por micobactérias.10.
Leshimaniose. 09. Infecções hospitalares. IX- Envenenamentos e acidentes: 1.
Afogamento. 2. Intoxicações exógenas. 3. Traumas 4 Queimaduras. XIHematologia: 1. Anemias. 2. Leucemias. 3. Linfomas. 4. Desordens da coagulação.
5. Terapia transfusional.

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

