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PROCESSO SELETIVO N° 1145/18 

MÉDICO PLANTONISTA 

Lotação: Unid. Clínica de Coronariopatia Aguda 

 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Atuar em regime de plantão, prestando atendimento médico a pacientes, a fim de 

diagnosticar e determinar o quadro clínico apresentado, solicitando exames complementares 

quando necessário, dentro dos padrões de qualidade definidos pela área. 

 

 PRÉ - REQUISITOS: 

 Curso Superior em Medicina; 

 Inscrição no CRM-SP; 

 Residência e/ou Especialização em Clínica Médica e Cardiologia – 4 anos; 

 Complementação Especializada em Coronariopatia Aguda (com término até Fev/2018); 

 Título de Especialista em Cardiologia – emitido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia; 

 Disponibilidade para atuar em esquema de PLANTÃO (de 12 ou 24 horas), com escala 

mínima de 8 plantões / mês, diurnos e noturnos, conforme a necessidade da unidade.  

 

 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 Inscrição: Entrega do currículo e cópia simples dos comprovantes dos pré-requisitos 

exigidos. 

Período: de 22 a 24/01/2018  

Horário: das 08h00 às 11h00 

Local: InCor - Seção de Recrutamento e Seleção  -  Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 

– Bl I - 2° andar - Cerqueira César – São Paulo – SP (Metrô Clínicas). 

 Entrevista: Eliminatória. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 

nota igual ou maior que 50 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa, Peso 1. 

 Títulos - Currículo: Eliminatória - Entregues no Ato da Inscrição Nota de corte 50 (escala 

de 0 – 100) Peso 1. 
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 Critério de Classificação: Serão considerados classificados os candidatos que 

obtiverem Média (Entrevista + Títulos/Currículo) / 2 ≥ 50. 

 

SALÁRIO: VARIÁVEL POR PLANTÃO + BENEFÍCIOS  

 

 ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. Só serão 

aceitas inscrições realizadas no período definido. 

 A comprovação dos Pré-requisitos é obrigatória para participação no Processo Seletivo 

(Currículo com: cópia simples do diploma, histórico ou declaração do Curso Superior de 

Medicina; CRM-SP; diploma, histórico ou declaração da Residência Médica e/ou 

Especialização em Clínica Médica e Cardiologia; diploma, histórico ou declaração da 

Complementação Especializada em Coronariopatia Aguda – término até Fev/2018; Título 

de Especialista em Cardiologia  – emitido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia). 

      A não apresentação implicará na exclusão da inscrição do candidato. 

 A Entrevista está prevista para o dia 29/01/2018. 

 O candidato será responsável por acompanhar o desdobramento do Processo Seletivo, 

consultando o site do InCor na área “Processos Seletivos” no campo “Em 

andamento/Convocações”. 

 Em caso de igualdade de classificação, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes 

critérios de desempate: Maior idade, maior nota na Entrevista, maior nota nos 

Títulos/Curriculum; maior número de filhos; For casado.  

 O referido processo seletivo terá prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado 

por mais um ano a critério do Presidente da Banca Examinadora. 

 

 PROGRAMA:  

 Coronariopatia Aguda; 

 Terapia Intensiva. 

 


