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PROCESSO SELETIVO N° 1327/21

MÉDICO CARDIOLOGISTA
Lotação: Unidade Clínica de Emergência


DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Prestar atendimento médico a pacientes na Unidade de Emergência, a fim de diagnosticar e
determinar o quadro clínico apresentado, solicitando exames complementares, quando necessário,
dentro dos padrões de qualidade definidos para área; participar das atividades de ensino: discutir
casos, realizar seminários e aulas para internos, residentes, estagiários e pós-graduandos em
estágio na área.



PRÉ - REQUISITOS:



Graduação em Medicina;



Residência Médica e/ou Estágio com duração mínima de 02 anos em Clínica Médica;



Residência Médica e/ou Estágio com duração mínima de 02 anos em Cardiologia;



Inscrição no CRM – SP;



Disponibilidade para realizar plantões de 12 horas, no total de 24 horas semanais (diurnos,
noturnos, finais de semana e feriados), conforme as necessidades da Unidade.



ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:



Inscrições: Entrega do currículo e cópia simples dos comprovantes dos pré-requisitos exigidos,
conforme abaixo:
Período: de 04 a 19/10/2021 (exceto sábados, domingos e feriados).
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).


Prova Escrita: Eliminatória. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota
igual ou maior que 60 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa – peso 2.



Entrevista: Eliminatória. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual
ou maior que 60 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa – peso 3.



Títulos/Currículo: Eliminatória. Documentos entregues no ato da Inscrição. Serão considerados
aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou maior que 60 pontos (numa escala de 0 a
100) nesta etapa – peso 5.



Critério de Classificação: Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem
Média: [(Prova EscritaX2) + (EntrevistaX3) + (Títulos/CurrículoX5)] /10 ≥ 60.
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ORIENTAÇÕES GERAIS:



Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. Só serão aceitas
inscrições realizadas no período definido. As inscrições poderão ser realizadas por terceiros.



A comprovação dos Pré-requisitos é obrigatória para participação no Processo Seletivo
(Currículo com cópias simples do comprovante da Graduação, do CRM-SP, das Residências
e/ou Estágios em Clínica Médica e Cardiologia).



A não comprovação dos pré-requisitos implicará na exclusão da inscrição do candidato, em
qualquer etapa do Processo Seletivo.



A Prova Escrita está prevista para o dia 20/10/2021 (quarta-feira) e a Entrevista será realizada
na sequência.



Em todas as Etapas do Processo Seletivo o candidato deverá comparecer munido da Cédula de
Identidade ou Documento Oficial com foto, para identificação (original). A não apresentação
implicará no impedimento da sua participação.



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 na Prova Escrita, maior número
de filhos; For casado.



O candidato classificado, que no momento da convocação, por algum motivo não possa assumir
a vaga ofertada, terá a opção de assinar final de lista (uma única vez) e na próxima convocação,
dentro do prazo de validade do Processo Seletivo e obedecendo a ordem classificatória, terá
como opções assumir a vaga ou desistir do referido processo.



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:



Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento:



Síndromes Coronárias Agudas;



Insuficiência Cardíaca;



Arritmias Cardíacas;



Doenças agudas da aorta;



Valvopatias – complicações agudas/endocardite.



Insuficiência respiratória:



Suporte avançado de vida em emergências cardíacas.



Literatura para consulta:



Livros textos de cardiologia (Braunwald, Hurst – últimas edições).



SAVIC – Suporte Avançado de Vida em Insuficiência Cardíaca.



Manual de Condutas Práticas da Unidade de Emergência no InCor.

 Diretrizes das Sociedades (SBC / AHA / ACC / ESC).

