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APRESENTAÇÃO
O Hospital Samaritano do Rio de Janeiro há mais de 60 anos se dedica ao exercício
da Medicina de excelência e é reconhecido como um dos mais respeitados centros de
diagnóstico e tratamento do Brasil e como hospital de referência para os melhores
médicos do Rio de Janeiro.
O Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Samaritano foi criado há 33 anos,
com o objetivo de fornecer suporte avançado de tratamento ao paciente crítico e
desenvolveu, ao longo dos anos, uma parceria de confiança com o médico assistente,
incorporando tecnologia e infraestrutura avançadas e um corpo clínico experiente a uma
cultura de atendimento única, caracterizada por um serviço humanizado e voltado para o
bem estar do médico e conforto e segurança dos pacientes e familiares.
A partir deste ano, o CTI do Hospital Samaritano desenvolverá, de forma pioneira
no Hospital, o Programa de Especialização em Medicina Intensiva (PEMI), que tem por
meta ser um centro formador de intensivistas, chancelado pela Associação de Medicina
Intensiva Brasileira (AMIB).
A dedicação e o trabalho que permitiram a construção de uma Terapia Intensiva
de qualidade é que dão credibilidade a esta nova atividade do CTI do Hospital Samaritano.
O especializando terá a oportunidade de interagir com uma equipe multiprofissional
experiente e com os melhores médicos do Rio de Janeiro, em um hospital com a mais alta
tecnologia em diagnóstico e tratamento.
Este Edital deve ser lido com atenção, pois nele estão contidas informações
importantes quanto aos procedimentos de inscrição, realização das provas, divulgação
dos resultados, reclassificação e matrícula. A inscrição no Concurso implica a aceitação
dos termos deste Edital.
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Coordenação Científica do Centro de Estudos Amarino Carvalho de Oliveira
Ricardo Lima
Coordenador do CTI e da Especialização em Medicina Intensiva

1. O CONCURSO DE SELEÇÃO PARA A ESPECIALIZAÇÃO EM
MEDICINA INTENSIVA
O Hospital Samaritano, através de seu Centro de Estudos, torna público este edital
de convocação e seleção para o preenchimento de duas vagas para o PROGRAMA DE
ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA INTENSIVA (PEMI) no seu Centro de
Terapia Intensiva, credenciado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB)
como Centro Formador de Intensivistas. O Programa terá carga horária de 60 horas
semanais, distribuída de forma a contemplar em torno de 10 a 20 % dos conteúdos em
atividades teóricas.
A Coordenação Científica do PEMI será exercida pela Coordenação do Centro de
Terapia Intensiva do Hospital Samaritano.
A inscrição neste concurso implica na aceitação incondicional deste edital.
2. O PROGRAMA OFERECIDO, PRÉ-REQUISITOS, NÚMERO DE VAGAS E
DURAÇÃO.
2.1. Este é um Programa de Especialização com acesso direto, tendo como único prérequisito o diploma de conclusão de Curso de Medicina reconhecido pelo MEC. A
duração do programa é de 4 anos. Este tipo de programa exigirá que o especializando
cumpra 12 (doze) de meses estágio nas áreas básicas de Clínica Médica, Cirurgia Geral
e/ou Anestesiologia. Esta disposição de distribuição de carga horária fica a critério do
coordenador do Centro Formador- PEMI, desde que em conformidade com o Programa
de Competências em Medicina Intensiva (PROCOMI) vigente.
2.2. A bolsa fornecida ao Especializando pelo Hospital Samaritano terá o valor bruto de
R$ 4.000,00.
3. DAS INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
3.1. Local
Centro de Estudos Amarino Carvalho de Oliveira (CEACO)
Hospital Samaritano
Rua Bambina, 98 - Botafogo.
Rio de Janeiro / RJ – CEP 22251-050
Tel.: (21) 34441395
E-mail: dlima06@hsamaritano.com.br
3.2. A inscrição no processo seletivo é gratuita, entre 15/01/2020 e 13/02/2020.
3.3. Dos documentos exigidos para a inscrição (originais e cópias)
3.3.1. Registro de Inscrição no CRM (definitivo ou provisório)

3.3.2. Diploma de Médico ou declaração oficial de conclusão do curso de Medicina
3.3.3. Cadastro de Pessoa Física (CPF)
3.3.4. 01 (uma) foto 3x4 (não serão aceitas fotocópias de fotografia)
3.4. Dos procedimentos para a inscrição
Dirigir-se ao CEACO para preencher a ficha de inscrição com todos os documentos
listados no item 3.3
3.5. Das informações complementares
3.5.1. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 13/02/2020 às 16 horas.
3.5.2. O candidato será o responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento da
ficha de inscrição ou pela prestação de declaração falsa
3.5.3. Não serão aceitas inscrições fora do local estabelecido
3.5.4. Não será aceita entrega de documentos fora dos prazos definidos
3.5.5. A não apresentação de quaisquer documentos exigidos implicará no cancelamento
da inscrição
3.5.6. A inscrição vale para todo e qualquer efeito como forma expressa de aceitação por
parte do candidato de todas as condições, normas e exigências constantes deste edital
4. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
A Seleção será realizada por meio de uma prova dissertativa com duração de 2 (duas)
horas, com duas questões de análise de caso clínico, seguida de entrevista, no dia
15/02/2020 às 09 horas.
5. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
5.1- Local
Auditório do Centro de Estudos do Hospital Samaritano, localizado na Rua Assunção,
286 – Botafogo - Rio de Janeiro – RJ.
5.1.1. O candidato deverá comparecer ao local de prova, munido do documento
oficial de identificação com foto.
5.1.2. O documento de identidade deverá estar em perfeita condição, de forma a
permitir a identificação do candidato com clareza (fotografia e assinatura).

5.1.3. Nenhum candidato fará prova fora do dia, horário e local determinados.
5.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada nem justificativa de
falta, sendo considerado eliminado da seleção o candidato que faltar à prova.
5.1.5. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os
candidatos, o empréstimo de qualquer material, a utilização de máquinas
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro
material de consulta.
5.1.6. O candidato não poderá permanecer no local de aplicação d a prova
portando: telefone celular, smartphone, tablet, notebook, receptor/transmissor,
gravador, agenda eletrônica, calculadora, relógio digital com receptor, ou
quaisquer outros aparelhos eletrônicos de comunicação, sob pena de exclusão da
seleção.
6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1. Serão selecionados os dois candidatos que obtiverem maior nota na prova, dentre os
aprovados. Os demais ficarão como reserva para eventuais desistências.
6.2. Classificação final
Em caso de igualdade de pontos na classificação final, serão adotados, sucessivamente,
os seguintes critérios de desempate:
1º - maior número de pontos na prova
2º - maior tempo de graduação em medicina, contado em anos completos
3º - o candidato mais idoso
6.3. Quanto à classificação final, não caberá recurso
7. DA APRESENTAÇÃO DOS APROVADOS
Os candidatos selecionados deverão apresentar-se em dia e hora a ser divulgado
diretamente aos interessados, no Departamento de Pessoal (DP) do Hospital Samaritano,
com a documentação específica para a inscrição definitiva no Programa de Especialização
em Medicina Intensiva. O não comparecimento nas datas e horários e o não atendimento
às exigências implicam na desistência da vaga, com convocação automática do
classificado abaixo do desistente.
8. DA MATRÍCULA
8.2. Documentos necessários para matrícula (originais e cópias)
8.2.1. Registro de Inscrição no CRM (definitivo ou provisório)

8.2.2. Diploma de Médico ou declaração oficial de conclusão do curso de Medicina
8.2.3. Cadastro de Pessoa Física (CPF)
8.2.4. Duas fotos 3X4 recentes. Não serão aceitas fotocópias de fotografia
8.3. O candidato que não se apresentar no DP do Hospital Samaritano para matrícula no
período estipulado será considerado desistente e perderá o direito à vaga.
9. DO INÍCIO DO PROGRAMA
9.1. O início do programa ocorrerá no dia 02/03/2020 (segunda-feira) às 8h, no CTI do
Hospital Samaritano, quando os novos Médicos Especializandos serão recepcionados
pelo Coordenador da Unidade. O Médico Especializando que não comparecer na data e
horário estipulados neste item será considerado desistente e perderá o direito à vaga.
9.2. Em caso de desistência, novos candidatos serão convocados pela Coordenação do
PEMI, obedecendo estritamente a ordem de classificação.
9.3. Sob nenhuma hipótese ou argumento será permitida a posse de candidato sem a
devida inscrição no CREMERJ. O candidato só poderá assumir caso esteja em pleno gozo
do exercício da medicina, outorgado pelo CREMERJ.
10. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
10.1. O Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Samaritano é credenciado pela
Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) como Centro Formador de
Intensivistas e seu Programa de Especialização em Medicina Intensiva (PEMI) segue a
norma dos Centros Formadores da AMIB, conferindo ao participante a denominação de
Especializando. Os PEMI, ao contrário dos programas de Residência Médica, não são
chancelados pelo MEC, devendo seus egressos ser aprovados na Prova de Título da
Especialidade, realizada pela AMIB, para registrar-se no CRM como Especialista em
Medicina Intensiva.
10.2. A conclusão do Programa de Especialização em Medicina Intensiva fornece
certificado que soma pontos para a referida Prova de Título da AMIB.
Rio de Janeiro, 15/01/2020

Coordenação Científica do CEACO

