Hospital Badim
Edital
1º Concurso para Acadêmico Bolsista de Medicina UTI, CLÍNICA
MÉDICA e EMERGÊNCIA – 2018/2019
O Hospital Badim faz saber aos interessados que, no período de 19/03/2018 a
03/05/2018, estarão abertas as inscrições para o Concurso de Acadêmicos
Bolsistas de Medicina 2018/2019.
– PÚBLICO ALVO:
Aluno regularmente matriculado no curso de Medicina, que esteja cursando do 6º
ao 10º período no segundo semestre de 2018.
No ato da inscrição, para os alunos que estiverem matriculados em matérias de
dois períodos consecutivos (repetência ou dependência), será considerado o
período inferior.
Caso o aluno esteja cursando matérias de 5º-6 º períodos, será considerado o 5 º
período e não será autorizada a inscrição nem participação no concurso.
Não será permitida, sob nenhuma hipótese, inscrição de alunos cursando o 5 º
período. Não será permitida, sob nenhuma hipótese, inscrição de alunos cursando
o 11º período.
– VAGAS OFERECIDAS:
Serão oferecidas: 15 vagas no total.
Os alunos serão divididos em 3 grupos com 5 alunos cada. Os grupos realizarão
rodízio nos setores de Clínica Médica, CTI e Emergência, com duração 4 meses
cada rodízio.
Rodízio:
Grupo I
Grupo II
Grupo III
03/07/18 a
CTI
Emergência
Clínica Médica
31/10/18
01/11/18 a
Clínica Médica
CTI
Emergência
28/02/19
01/03/19 a
Emergência
Clínica Médica
CTI
30/06/19
Carga Horária Semanal: 12 horas.
A Carga horária será cumprida no período de 07:00h às 19:00h. O aluno aprovado
poderá escolher o dia da semana para cumprimento de sua carga horária de
segunda-feira à sexta-feira, de acordo com a ordem de classificação, respeitando a
divisão por grupos e dias de semana. Cada grupo terá 5 alunos, divididos de
segunda à sexta-feira (1 aluno de cada grupo em cada dia da semana).
Não será permitido cumprimento de carga horária no período noturno (19:00 às
07:00) e nos finais de semana (sábado e domingo).
Será permitida, aceita e considerada somente uma inscrição por CPF.

Valor da bolsa auxílio: R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) mensais.
Número de vagas para o curso e prova – 400 vagas
OBS: A coordenação do Programa reserva-se no direito de não
preencher o total de vagas oferecidos caso o número de alunos
aprovados seja inferior ao número de vagas oferecidas.
– DAS INSCRIÇÕES:
1) Enviar cópia da identidade, CPF, declaração de matrícula na faculdade
informando período ou ano que esteja cursando no ato da inscrição e comprovante
de pagamento da inscrição para o e-mail secretariabadimcurso2@gmail.com. No
assunto do e-mail colocar: NOME COMPLETO e CPF. A falta de um dos itens citados
anteriormente implicará na não confirmação da inscrição até que todos os
documentos sejam encaminhados para o email
secretariabadimcurso2@gmail.com.
As Inscrições estarão disponíveis no período de 19/03/2018 a 04/05/2018.
O valor da inscrição é de R$ 300,00 (trezentos reais), incluindo Curso e Prova, e
deverá ser depositado em favor de:
Fuster Consultoria de Saúde Ltda
Banco Bradesco (237)
Agencia: 6553
Conta Corrente: 75-2
CNPJ: 011.033.082.0001-97
Obs.: Em caso de desistência, o valor não será devolvido sob
nenhuma hipótese.
– DO PROCESSO SELETIVO:
O processo seletivo será constituído de duas etapas obrigatórias:
Curso teórico nos dias 04/05/2018 (sexta feira), 05/05/2018 (sábado) e
06/05/2018 (domingo). Local: Colégio Brasileiro de Cirurgiões – Rua
Visconde de Silva n° 52. Sala A. Botafogo.
Prova escrita, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, sem consulta
e conforme referência bibliográfica ao final do edital no dia 06/05/2018
(DOMINGO) de 09:00h às 12:00h. CHEGAR COM 1h DE ANTECEDÊNCIA.
Colégio Brasileiro de Cirurgiões (Rua Visconde de Silva n° 52, sala A –
Botafogo).
Obs1: Somente poderá realizar a prova escrita os candidatos com
presença integral no curso teórico, comprovado com a lista de
presença.

Obs2: O candidato deverá apresentar documentação com foto.
Obs3: Só será permitida a utilização de caneta (azul e preta).
Obs4: Não será autorizada entrada após às 09:00h.
Obs5: Será excluído do Concurso o candidato que:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido;
b) Não apresentar o documento de identidade que bem o identifique, conforme
estabelece a “Obs: 2” acima;
c) Ausentar-se da sala de exame sem acompanhamento de um fiscal, ou antes, de
decorridos 30min do início da prova;
d) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros,
notas, impressos não permitidos, calculadoras, os quaisquer outros meios que possa
lhe alçar em situação favorável em relação aos demais candidatos;
e) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de
comunicação (rádios transmissores, Pager, MP3, MP4, MP5, celulares etc.), ou
quaisquer outros aparatos tecnológicos;
f) Estiver portando armas;
g) Lançar mão de meios ilícitos para a execução do exame;
h) Não devolver o material recebido;
i) Perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos;
j) Por medida de segurança, os três últimos candidatos deverão permanecer em sala
ou local do Exame, sendo liberados somente quando todos o tiverem concluído,
tendo seus nomes registrados na Ata do Exame pela fiscalização;
k) O candidato que não observar o disposto na alínea anterior, insistindo em sair do
local de aplicação do Exame, deverá assinar Termo desistindo do Concurso, que será
lavrado no local pelo responsável pela aplicação das provas. Em caso de recusa, será
lavrado termo certificando tal postura, que será assinado por duas testemunhas;
l) Não serão aceitos protocolos ou quaisquer documentos que impossibilitem a
identificação do candidato, bem como a verificação de sua assinatura.
– CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS CANDITADOS:
Será considerado aprovado na prova escrita, o candidato que obtiver nota
mínima 5,0 (cinco).
A classificação final dos candidatos será divulgada por ordem das notas.
O candidato poderá ser aprovado, mas não classificado, a depender do
número de vagas disponíveis.
Em caso de empate na classificação final, conforme e na ordem dos itens
abaixo, será dada a prioridade ao candidato que:
-Estiver cursando maior período na faculdade
-Candidato mais velho

-Sorteio com a presença dos empatados.
– MATRÍCULA NO ESTÁGIO:
- Terão direito à matrícula os candidatos aprovados, respeitados os limites de
vagas estabelecidas pelo edital.
- O período de matrícula dos candidatos selecionados para o Curso de Acadêmicos
Bolsistas de Medicina será de 22/05/18 (sábado) a 21/06/2018 (quinta-feira), no
setor de Recursos Humanos (RH) do Hospital Badim na Rua São Francisco Xavier,
424, 4º andar.
No ato da matrícula o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os
seguintes documentos:
– RG (02 cópias)
– CPF (02 cópias)
– Título de Eleitor (01 cópia)
– Certificado de Reservista (01 cópia) – para homens 5 – Declaração da faculdade
(01 cópia)
– Certidão (Nascimento/Casamento/Divórcio) (02 cópias)
–Comprovante de residência atual (contas de água, luz telefone fixo,
correspondência de banco) (02 cópias)
– Comprovante de Vacinação (contendo vacinas: Tétano, Hepatite B) (02 cópias) 9
– CTPS (página de foto e qualificação civil) (01 cópia)
– Foto 3x4 colorida (02 cópias)
– Cartão de Banco SANTANDER ou documento com dados da Conta Corrente (01
cópia)
– Termo de Contrato de Estágio (TCE) – trazer da faculdade em 3 vias
Será permitido o início no estágio somente após a entrega de toda
documentação exigida acima.
Atenção!
Trazer original e cópia de cada documento solicitado acima.
- Entregar os documentos acima no setor de Recursos Humanos (RH), do do
Hospital Badim na Rua São Francisco Xavier, 424, 4º andar.
- No caso de desistência de matrícula serão convocados outros candidatos
aprovados, conforme classificação.

– CALENDÁRIO:

Inscrições: 19/03/2018 a 03/05/2018.
Curso teórico nos dias 04/05/2018 (sexta feira), 05/05/2017 (sábado).
Local: Colégio Brasileiro de Cirurgiões – Rua Visconde de Silva n° 52. Botafogo.
Prova escrita, no dia 06/05/2018 às 09:00h, com 50 (cinquenta) questões de
múltipla escolha, sem consulta e conforme referência bibliográfica ao final
do edital no dia 19/05/2018 (DOMINGO) de 09:00h às 12:00h. Chegar as
08:00h no Colégio Brasileiro de Cirurgiões – Rua Visconde de Silva n°52 –
Sala A. Botafogo
Divulgação do Gabarito – 15/05/2018 (terça-feira) a partir de 13:00h no site
www.badim.com.br
Divulgação do resultado da prova escrita - 17/05/2018 (quinta feira) a partir de
13:00h no site www.badim.com.br
Prazo para recurso – De 18/05/2018 a partir de 13h até 19/05/2018 às 13:00h
pelo e-mail secretariabadimcurso2@gmail.com . Não serão considerados emails recebidos após 13h.
Resultado e classificação após recurso – 22/05/2018 (terça-feira) às 13:00h no
site www.badim.com.br
Matrícula – 22/05/18 (terça-feira) à 21/06/2018 (quinta-feira), de 8:00h às 17:00h
na Sala de Recursos Humanos, no 4º andar do Hospital Badim localizado na Rua São
Francisco Xavier, 424 – Maracanã.

Divulgação dos candidatos reclassificados:
Ocorrerá a partir da necessidade para ocupação de vagas disponíveis por setor.
O contato será feito por telefone, diretamente com o candidato, podendo ocorrer
01/08/2017. Após esta data não haverá mais candidatos reclassificados.
Período do Estágio - 02/07/2018 até 03/07/2019.
Os plantões serão escolhidos por ordem de classificação.
– BIBLIOGRAFIA:
1- Condutas no Paciente Crítico – Elias Knobel
2- Emergências Clínicas 10º edição – Herlon Saraiva Martins
3- Harrison´s Principles of Internal medicine 18º edição

Cursos: Dias 04/05/2018 e 05/05/2018.

