
 

                           

 

                               

 

PROCESSO SELETIVO PARA ACADÊMICO DE MEDICINA DO  

GRUPO MED IMAGEM. (Nº 01 2019/1) 

 

Com o presente edital, o Grupo Med Imagem, faz saber aos interessados que 

estarão abertas as inscrições ao PROCESSO SELETIVO 2019/1 de admissão ao 

PROGRAMA DE ESTÁGIO DE MEDICINA EM URGÊNCIA / EMERGÊNCIA.  

É FORTEMENTE RECOMENDADA A LEITURA NA ÍNTEGRA DESTE 

EDITAL ANTES DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO.  

 

1. DO PROGRAMA OFERECIDO 

 

1.1. Programa oferecido, número previsto de vagas, vagas para cadastro de reserva e 

duração. 

PROGRAMA OFERECIDO  

VAGAS 

PREVISTAS  

VAGAS PARA 

CADASTRO DE 

RESERVA 

DURAÇÃO 

ESTÁGIO EM MEDICINA DE 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

15 15 6 MESES 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

 

2.1 As inscrições para o processo seletivo deverão ser efetuadas no período de 13/06/2019 

à 19/06/2019, exclusivamente em formulário específico, PRESENCIALMENTE, no 

Setor de Recursos Humanos do Grupo Med Imagem, de segunda à quinta, no horário de 

8h às 18h, sexta 8h às 17h e sábado de 8h às 11h. 

2.2 Taxa de inscrição: R$ 20,00 (vinte reais) a ser recolhida no RH da Med Imagem, em 

caso de desistência do candidato a taxa de inscrição não será devolvida.   

2.3 O processo seletivo é específico para acadêmico de medicina. Como pré-requisito 

para a inscrição o acadêmico deve estar regularmente matriculado e estar cursando entre 

o 8º e o 11° período do curso de medicina, em qualquer instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC. 



2.4 Quanto a documentação necessária para inscrição: Cópias - Carteira de identidade, 

CPF, Comprovante de residência, Declaração do curso de medicina e/ou Comprovante de 

Matrícula devidamente expedida pela Instituição de Ensino. 

 

3. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 

 

3.1 O processo seletivo será realizado em três fases, exclusivamente nos dias, locais e 

horários preestabelecidos e de acordo com as normas previstas neste edital. 

 

4. DA 1ª FASE 

 

4.1 O processo seletivo constará de prova escrita com 30 questões de múltipla escolha 

com 4 (quatro) alternativas de respostas (A,B,C,D), com duração de 03 horas. O concurso 

terá validade de 6 meses podendo ser prorrogado por mais 6 meses. 

4.2 O conteúdo programático está descrito no anexo I. 

4.3 Os candidatos deverão chegar 30 minutos antes do início das provas, munidos de 

caneta azul ou preta, lápis, borracha, documento de identidade e comprovante de 

inscrição. Não será permitido o uso de telefone celular, tablet ou quaisquer aparelhos 

eletrônicos durante a realização das provas. 

4.4 O critério de desempate será a nota de rendimento acadêmico (Histórico Escolar). 

4.5 Experiências comprovada na área de atuação, participação em ligas acadêmicas, 

congressos e etc. 

4.6 Serão convocados para a segunda fase do processo seletivo os candidatos com o 

melhor desempenho na 1ª fase, de acordo com o número de vagas oferecidas e que tenha 

feito mais de 60% da prova escrita. 

 

5. DA 2ª FASE  

 

5.1 O processo seletivo constará de uma prova oral/prática com duração máxima de 60 

minutos.  

 

6. DA 3 ª FASE  

6.1 O processo seletivo constará de uma dinâmica em grupo. 

 

 



 

7. DATA E HORÁRIO DAS PROVAS: 

 

7.1 Data da prova objetiva: 24/06/2019 das 14h às 17h. 

7.2 Data e horário da prova oral/prática: 26/06/2019 às 14hs. 

7.3 Data e horário da dinâmica de grupo: 27/06/2019 às 14hs. 

7.4 Local das provas: A saber, no momento da inscrição. 

7.5 Divulgação da lista de aprovados: pelo site www.medimagem.com.br 

7.5.1 Data e horário: 28/06/2019 até às 18 horas. 

 

8. DAS ORIENTAÇÕES GERAIS DO ESTÁGIO: 

 

8.1 A jornada do estágio será 54 horas mensais em regime de plantão. 

8.2 Será pago uma bolsa no valor de R$ 555,00/mensais 

8.3 Durante a realização do estágio, caso o acadêmico tenha 02 (duas) faltas consecutivas 

ou intercaladas não justificadas, implicará no desligamento do mesmo. 

8.4 Em caso de desvio de conduta ética, atitudes desrespeitosas com equipe assistencial 

e/ou com o cliente implicará em desligamento automático / rescisão contratual do 

acadêmico.  

8.5 Ao final do estágio, o acadêmico deverá apresentar um relato de caso visto no estágio 

e com perspectiva de apresentação em eventos científicos da área, como parte do 

desempenho e nota do estágio.  

 

9. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1 Cópias: Cartão do SUS, Cartão de vacinação atualizado. 

 

10. DATA E LOCAL DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1 02/07/2019, na sala de Recursos Humanos do Grupo Med Imagem, de 8h às 18h. 

10.2. O NÃO COMPARECIMENTO NO ATO DA CONTRATAÇÃO IMPLICARÁ 

EM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO PROCESSO SELETIVO. 

 

 

 

 



11. DATA PREVISTA PARA INÍCIO DO ESTÁGIO 

 

11.1 01/07/2019: Reunião para organização da escala de plantões as 18:00h no 

auditório da Med Imagem. 

11.2 03/07/2019: Início do estágio. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS GMI  

 

COORDENAÇÃO MÉDICA GRUPO GMI  

 

DIRETORIA MÉDICA GMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1- Clínica Médica  

 

Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Epidemiologia, fisiopatologia, 

diagnóstico, quadro clínico, tratamento e prevenção das doenças relacionadas ao 

sistema cardiovascular: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência 

cardíaca, miocardiopatias, valvulopatias, arritmias cardíacas, aneurisma de aorta, 

insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, choque, acometimento 

cardiovascular nas doenças sistêmicas; gravidez e cardiopatia; avaliação de risco 

cardiovascular; Sistema Respiratório: doenças pulmonares relacionadas às síndromes 

febris, gripe Influenza, insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, abscessos pulmonares, tuberculose, 

embolia pulmonar, doença pulmonar intersticial, hipertensão pulmonar, sinusite, 

otite, amigdalite, neoplasias, tabagismo; Sistema digestivo: doenças gastrointestinais 

e hepáticas, gastrite, úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, 

diarreia, colecistopatias, pancreatite, hepatites virais, hepatopatias tóxicas, 

hepatopatias crônicas, doença diverticular de cólon, neoplasias; Doenças endócrinas 

e do metabolismo: diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, tireoidites, 

nódulos tireoidianos, doenças da hipófise e da adrenal, distúrbios das glândulas 

paratireóides, hipovitaminoses, desnutrição, obesidade, osteoporose; Doenças 

reumatológicas: osteoartrite, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso 

sistêmico, artrite infecciosa, artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, 

lombalgia; Doenças infecciosas e transmissíveis, antibioticoterapia, uso racional de 

antibióticos; Doenças neurológicas: cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, 

neuropatias periféricas, encefalopatias, coma, doenças degenerativas e infecciosas do 

Sistema Nervoso Central; Doenças hematológicas: anemias, leucopenia, púrpuras, 

distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; Doenças 

dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, 

urticária, onicomicoses; Doenças imunológicas, anafilaxia; Doenças renais e do 

aparelho genitourinário: insuficiência renal aguda e crônica, glomeruloneferites, 

síndrome nefrótica, nefrolitíase, infecções urinárias, próstata, neoplasias, distúrbios 

hidroeletrolíticos e acidobásicos; Doenças psiquiátricas: surtos psicóticos, pânico, 



depressão, ansiedade, quadros reativos, dependências químicas, alcoolismo. 

Intoxicações exógenas: medicamentos, domisanitários, agrotóxicos e pesticidas. 

Doenças ocupacionais. Urgências e emergências clínicas. Indicações e interpretação 

dos métodos diagnósticos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 

 

2- Clínica Cirúrgica  

 

Bases da cirurgia  respostas endócrinas e metabólicas ao trauma. Equilíbrio 

hidroeletrolítico e nutrição. Choque. Infecção e cirurgia. A cirurgia e a ética médica. 

Cirurgia do tórax, traquéia e tireoide. Atendimento ao Politraumatizado. ATLS. 

Hemotórax: diagnóstico e conduta. Pneumotórax: diagnóstico e conduta. Empiema 

pleural: diagnóstico e conduta. Tórax instável: conduta. Traqueostomias: indicações 

e técnica. Cirurgia do aparelho digestivo. Neoplasias esôfago, estômago, cólon. 

Doença péptica. Doença diverticular do cólon. Colecisitites. Colecistopatia calculosa. 

Coledocolitíase. Colangite aguda. Pancreatite aguda: tratamento quadro inicial. 

Abdômen agudo: abordagem diagnóstica. Cirurgia Vascular. Cirurgia de cabeça e 

Pescoço. Cirurgia torácia. Cirurgia do Aparelho digestivo. Tratamento inicial do 

grande queimado. Cirurgia da parede abdominal  conduta nas hérnias. Técnicas para 

correção das hérnias incisionais.  


