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PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO DO 

HOSPITAL SANTA LUZIA REDE D’OR SÃO LUIZ 2022 

 

O Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) torna pública a abertura das 
inscrições e o estabelecimento das normas relativas à seleção de candidatos ao 
PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO DO 
HOSPITAL SANTA LUZIA REDE D’OR SÃO LUIZ, com início previsto para 04 

março de 2022, de acordo com as Normas e Resoluções do Programa de 
Especialização em Medicina Intensiva da Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira (PEMI – AMIB).  

O processo Seletivo conta com a operação dos seguintes setores do IDOR: 
secretaria acadêmica, setor de Tecnologia em Informação e Marketing 
Institucional.  
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APRESENTAÇÃO 
 

A Unidade de Medicina Intensiva Adulto do Hospital Santa Luzia – Rede 

D’Or São Luiz dá continuidade ao PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

MEDICINA INTENSIVA ADULTO com duração de 3 anos (acesso direto), cujo 

objetivo primordial é capacitar a próxima geração de médicos intensivistas para 

o mercado de trabalho. 

Nosso programa é constituído por treinamento clínico na beira do leito, 

acesso a protocolos institucionais e carga didática com aulas e discussão de 

artigos científicos. 

A UTI Adulto do Santa Luzia é constituída por 05 unidades, totalizando 72 

leitos e atende pacientes clínicos e cirúrgicos. Possui equipe multiprofissional 

composta por médicos (diarista e plantonista), enfermeiros, fisioterapeutas, 

nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos e fonoaudiólogos. Todos os dias são 

realizadas visitas com participação da equipe multidisciplinar. 

Os especializandos serão supervisionados e atuarão em conjunto com a 

equipe multiprofissional, serão responsáveis no cuidado de pacientes, realizarão 

procedimentos invasivos como intubação orotraqueal, cateterização venosa 

central, pressão arterial invasiva, monitorização de débito cardíaco com cateter 

de Swan-Ganz. Serão disponibilizados treinamentos em punção de acessos 

vasculares guiados por Ultrassonografia e Balão Intra-Aórtico. Os 

especializandos terão inúmeras oportunidades de aprendizado e treinamento 

especializado em todos os aspectos da Terapia Intensiva do Adulto. 
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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 

A Coordenação do Instituto de Pesquisa e Ensino (IDOR DF) da Rede D’OR São 
Luiz S.A. e a Diretoria do Hospital Santa Luzia no uso de suas atribuições, faz 
saber que será realizada Seleção Pública para o preenchimento das vagas do 
PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA INTENSIVA ADULTO do 
Hospital Santa Luzia credenciado pela Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira - AMIB, destinado a médicos brasileiros e/ou médicos portadores de 
diploma revalidado por universidade pública brasileira. O programa é oferecido 
de forma remunerada de acordo com as normas e condições que seguem: 

 

INSTRUÇÕES 

 
I. DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DO PROGRAMA 

 

1. PROGRAMA DE ACESSO DIRETO (SEM PRÉ-REQUISITO DE 
ESPECIALIDADE PRÉVIA). 
 

CÓD. OPÇÃO PROGRAMA VAGA DURAÇÃO 

01 UTI Terapia Intensiva 
Adulto 

02 03 anos 

 

 

II. DAS INSCRIÇÕES 

 

• O candidato ao inscrever-se, estará declarando sob as penas da lei que 
concluiu o curso de graduação em Medicina, devidamente autorizado e 
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), ou que irá concluir até 
28/02/2022, ou obteve revalidação do seu diploma segundo as leis 
vigentes. 

• Os candidatos brasileiros graduados em Medicina no exterior deverão 
apresentar diploma revalidado por universidade pública brasileira, registro 
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no Conselho Regional de Medicina e visto permanente de residência no 
Brasil. 

• A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais 
não poderá́ alegar desconhecimento. 

• As normas da seleção para o Programa de Especialização em Medicina 
Intensiva Adulto (PEMI) estarão disponíveis no site:  www.idor.org 

• O candidato deverá pagar o valor da inscrição de R$ 250,00 (duzentos 
reais), somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos 
para a Seleção Pública. 

• O candidato deverá manter sob sua guarda uma cópia do comprovante 
de pagamento da taxa de inscrição. ATENÇÃO: O simples recolhimento 
da taxa de inscrição não significa que a mesma tenha sido efetivada. A 
efetivação será comprovada através do recebimento do crédito do 
pagamento pela Instituição bancária e do recebimento da 
documentação exigida. 

• Não serão aceitas inscrições, pagamentos de taxa de inscrição ou 
qualquer documentação exigida condicionais e/ou fora do período e 
horários estabelecidos, quaisquer que sejam as razões alegadas, salvo 
pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado. 

• A taxa de inscrição NÃO SERÁ DEVOLVIDA em hipótese alguma, nem 
haverá parcelamento do valor da taxa. 

• Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto 
preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, especialmente 
quanto ao código do Programa pretendido. 

• O candidato que fizer qualquer declaração falsa ao se inscrever, ou que 
não puder satisfazer todas as condições enumeradas neste Edital, terá 
cancelada sua inscrição, sendo anulados todos os atos dela decorrentes, 
mesmo que tenha sido aprovado no concurso. 

• Não será prorrogado o prazo para a entrega de documentos ou para 
suprimento de lacuna do requerimento da inscrição. 

• As inscrições poderão ser realizadas no período de 20/12/2021 à 
24/01/2022 até́ às 17h00min (horário de Brasília).  

• O link para preenchimento do formulário de inscrição, envio de 
documentos digitalizados para a segunda fase e envio de comprovante 
de pagamento da taxa de inscrição é:  

https://docs.google.com/forms/d/1_uXXGcWJ1ddrgS1jmREJTAA9KfEWj
30IZlcEQrij3vY/edit 

• Após o correto preenchimento, enviar o formulário automaticamente para 
ensinosp@idor.org através do link já informado. 

http://www.idor.org/
https://docs.google.com/forms/d/1_uXXGcWJ1ddrgS1jmREJTAA9KfEWj30IZlcEQrij3vY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_uXXGcWJ1ddrgS1jmREJTAA9KfEWj30IZlcEQrij3vY/edit
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• O candidato deverá seguir os procedimentos estabelecidos abaixo: 

Preencher informações no Formulário de Inscrição  
o Nome completo 
o Data de nascimento 
o Número do documento de identificação, com o respectivo 

Estado da Federação, órgão emissor e data da expedição 
o Nome completo da mãe 
o Número de inscrição no Conselho Regional de Medicina (se for 

o caso) 
o Nome e estado da Instituição de Ensino na qual se graduou e 

ano de graduação 
o Pontuação do CV conforme tabela presente no Anexo I 

 
Enviar documentos digitalizados para a segunda fase: 

o Curriculum Vitae 
o Cópia simples do Certificado de Conclusão do Curso de 

Medicina reconhecido pelo MEC ou de cópia do Histórico 
Escolar 

o Comprovante de pagamento da taxa de inscrição 
 

Pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$ 250,00 (duzentos 
reais).  

• Pagamento da taxa de inscrição de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
reais), efetuado via boleto bancário a ser impresso em www.idor.org. O 
boleto bancário deverá ser pago nos caixas de atendimento bancário 
(guichês), nos caixas eletrônicos de qualquer agência bancária ou pela 
internet, impreterivelmente até o vencimento, estipulado no boleto 
bancário, observados os horários definidos pelas agências bancárias para 
pagamento de títulos, assim como as regras para pagamento constantes 
neste Edital.  

• Não será aceito pagamento da taxa de inscrição feita em casas lotéricas, 
supermercados, agências dos Correios, depósito comum (conta corrente 
ou em caixa eletrônico), agendamento de pagamento, ordem de 
pagamento, DOC, Doc eletrônico, transferência eletrônica ou pagamento 
após a data de vencimento constante do boleto bancário.  

• O candidato deverá manter sob sua guarda uma cópia do comprovante 
de pagamento da taxa de inscrição. 

• ATENÇÃO: O simples recolhimento da taxa de inscrição não significa que 
a mesma tenha sido efetivada. A efetivação será comprovada através do 
recebimento do crédito do pagamento pela Instituição bancária e do 
recebimento da documentação exigida. 

• A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma expressa de 
aceitação de todas as normas constantes no presente Edital, das quais o 
candidato não poderá alegar desconhecimento. 
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• Não serão aceitas inscrições, pagamentos de taxa de inscrição ou 
qualquer documentação exigida condicionais e/ou fora do período e 
horários estabelecidos, quaisquer que sejam as razões alegadas, salvo 
pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado. 

• A taxa de inscrição NÃO SERÁ DEVOLVIDA em hipótese alguma, nem 
haverá parcelamento do valor da taxa. 

• Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto 
preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, especialmente 
quanto ao código do Programa pretendido. 

• O candidato que fizer qualquer declaração falsa ao se inscrever, ou que 
não puder satisfazer todas as condições enumeradas neste Edital, terá 
cancelada sua inscrição, sendo anulados todos os atos dela decorrentes, 
mesmo que tenha sido aprovado no Processo Seletivo. 

• Não será prorrogado o prazo para a entrega de documentos ou para 
suprimento de lacuna do requerimento da inscrição. 

 

III. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 

• O candidato poderá acessar seu status e confirmação de inscrição no 
Portal do Candidato pelo Portal do IDOR na internet (www.idor.org) após 
preenchimento do Formulário de Inscrição e pagamento da taxa de 
inscrição via boleto bancário.  

• O candidato deverá verificar suas informações, status e confirmação de 
inscrição, devendo solicitar sua imediata correção no período de inscrição 
(até 24/01/2022), caso algum dado esteja incorreto, através de contato 
através do e-mail ensinosp@idor.org. 

• O candidato deverá portar no dia de realização da prova documento de 
identificação oficial com foto. 

• O CANDIDATO QUE NECESSITAR DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 
REALIZAR A PROVA DEVERÁ, NO PERÍODO DA INSCRIÇÃO, 
ENTRAR EM CONTATO, INFORMANDO A NATUREZA DE SUA 
NECESSIDADE PELO E-MAIL ensinosp@idor.org. 

• As informações obtidas por meio de contato telefônico não se revestem 
de caráter oficial, devendo o candidato utilizar-se dos meios indicados no 
presente Edital para certificar-se sobre datas, locais e horários de 
realização das provas. 

• A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da 
prova teórica, prova prática e entrevista, deverá levar um acompanhante 
que ficará em sala reservada e que será́ responsável pela guarda da 
criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação.   

• O Hospital Santa Luzia se exime das despesas com viagens e estadia dos 
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candidatos para prestar esta Seleção Pública. 

 

IV. DAS PROVAS  

• O PROCESSO SELETIVO compreenderá duas fases, de acordo com o 
quadro a seguir: 

 Fase I: Prova Objetiva Teórica  

 Fase II: Entrevista e Análise do Currículum 

 

IVa. PRIMEIRA FASE - Prova Escrita Objetiva (Teórica) 

 

● A prova com 30 (trinta) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) 
alternativas, sendo apenas uma correta. Todas as questões têm igual 
valor, sobre o conteúdo programático do curso de graduação em medicina 
- MEDICINA INTERNA, MEDICINA DE URGÊNCIA E TERAPIA 
INTENSIVA. 

• O candidato deverá apresentar-se no local com antecedência de 30 
minutos do horário marcado. 

• Em hipótese alguma será permitida a entrada de candidato após o horário 
previsto da prova (09:00 horas). 

• Não haverá́ substituição da folha de respostas por rasura ou erro do 
candidato. 

• Será anulada a resposta que apresentar rasura ou duplicidade de 
resposta. 

• Durante a prova NÃO serão permitidas consultas bibliográficas de 
qualquer espécie, comunicação entre os candidatos, nem a utilização de 
máquina calculadora, agenda eletrônica ou similar, telefone celular, smart 
ou qualquer material que não seja caneta esferográfica e lápis. 

• Não serão fornecidos exemplares dos cadernos de questões, mesmo 
após o encerramento de todo o processo seletivo. 

• Motivará a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a qualquer das normas definidas 
neste e/ou em outros Editais relativos ao processo seletivo, nos 
comunicados, nas instruções ao interessado e/ou nas instruções 
constantes da capa do caderno de questões, bem como o tratamento 
desrespeitoso a qualquer pessoa envolvida na aplicação da prova. 

• O malote de cadernos de questões será aberto em cada sala de exame 
na presença dos candidatos, conforme horário estabelecido de início das 
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provas. O caderno de questões deverá ser devolvido, obrigatoriamente, 
junto com a folha de respostas da prova. 

• Será automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que: 

 Apresentar-se após o horário estipulado; 

 Não apresentar documento de identificação, nos termos deste Edital; 

 Não comparecer a uma das provas, seja qual for o motivo alegado; 

 Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 

 Lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 

 Não devolver o caderno de respostas no final do tempo previsto para 
a realização da prova; 

 Estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de 
comunicação (telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem 
como protetores auriculares. Não será permitido o uso de telefones 
celulares nem portar um celular ligado dentro local da prova. 

 Estiver usando boné ou chapéu de qualquer espécie, ou roupa ou 
adereço que identifique a escola de origem; 

 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

• A Comissão Organizadora não se responsabiliza por objetos que por 
ventura forem esquecidos na sala de prova. 

• Serão considerados eliminados do processo seletivo os candidatos que 
não alcançarem o mínimo de 60% de acertos na prova teórica. 

 

 

Duração 1 hora e 30 minutos 

Peso da Prova 
Teórica 

70% 

Data da 
avaliação 

26/01/2022 – QUARTA-FEIRA 

Horário 09:00 h (nove horas) 

Local Hospital Santa Luzia - SHLS 716, s/n. Conjunto E, Lote 05, 
Asa Sul, Brasília/DF, 70390-903, Auditório 1º subsolo. 

Divulgação do 
gabarito 

27/01/2022 até as 17 horas – Via e-mail e através do site do 
idor. 
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Caráter da 
Avaliação 

Eliminatória e Classificatória 

 

 

IVb. SEGUNDA FASE - ENTREVISTA / ANÁLISE DE CURRICULUM VITAE 

 

• A Entrevista e a Análise do Curriculum Vitae serão realizadas por 
Comissão do Programa de Especialização em Medicina Intensiva Adulto 
(PEMI). 

• A Entrevista e a Análise do Curriculum Vitae ocorrerão em 26/01/2022 
com início às 11:30h na cidade de Brasília, Distrito Federal. 

• Serão realizadas individualmente, por pelo menos dois especialistas 
designados pela coordenação do Programa. 

• Somente será admitido à sala, o candidato que estiver portando 
documento de identidade original que bem o identifique (fotografia), como: 
Cédula de Identidade (R.G), Carteira Nacional de Habilitação (Lei no 
9.503/97), Carteira de Trabalho – CTPS, Identidade Profissional, 
Passaporte, ou outro documento admitido por Lei. Os documentos 
deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato. Caso o candidato esteja impossibilitado de 
apresentar no dia de realização da entrevista, documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, 
expedido há, no máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de 
impressão digital. 

• Em hipótese alguma será́ realizada entrevista fora do local e horário 
determinado. 

• Não haverá́ segunda chamada ou repetição da Entrevista e a Análise do 
Curriculum Vitae sob nenhuma hipótese. 

• O não comparecimento à entrevista, qualquer que seja o motivo, 
caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação no 
processo seletivo. 

• Motivará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis, à burla ou a tentativa de burla a quaisquer 
das normas definidas neste Edital. 

• Os itens a serem avaliados no curriculum vitae e na entrevista, assim 
como seus respectivos pesos estão descritos no ANEXO I e ANEXO II. 
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Duração 30 minutos 

Peso da Entrevista e 
Análise de Curriculum 

30% (máximo de pontos possíveis – 20) 

Data da avaliação 26/01/2022 

Horário 11:30 h (onze horas e trinta minutos) 

Local Hospital Santa Luzia - Shls 716, s/n. Conjunto E, Lote 
05, Asa Sul, Brasília/DF, 70390-903, Auditório 1º 
subsolo. 

Divulgação do 
resultado 

28/01/2022 

Caráter da avaliação Classificatória 
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Respiratory Society (ERS). European Heart Journal (2020) 41, 543-603. 
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stroke: 2019 update to the 2018 guidelines for the early management of 
acute ischemic stroke. Stroke, 2019. 
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2015 
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Sepsis and Septic Shock 2021 

• Velasco, T.V. Emergências Clínicas Abordagem Prática. 13a Edição, 
Editora Manole 2017 

 

VI. DAS MEDIDAS DE RASTREAMENTO E PRECAUÇÃO DE CONTATO 

   

As medidas de precaução de contato e rastreabilidade de infecções, 
especialmente aquelas relacionadas à COVID-19 poderão sofrer alterações 
conforme as recomendações sanitárias à época da realização do Processo 
Seletivo. A Comissão do Processo Seletivo do HSL publicará em seu endereço 
eletrônico a atualização das instruções uma semana antes da realização das 
provas por meio de nota oficial.   

• Os candidatos deverão portar máscaras faciais de tecido duplo ou 
cirúrgicas ou N95 e trazer consigo máscaras adicionais caso para 
necessidade de troca.   

o Os candidatos deverão portar máscaras faciais durante toda a sua 
permanência no local da prova, incluindo no acesso, áreas de 
circulação, sala de prova e na saída do local de prova.   

• Será procedida a aferição da temperatura no ato de admissão do local da 
prova. Os candidatos com temperatura maior ou igual a 37,5o C passarão 
por entrevista médica e, caso se julgue necessário, farão prova em 
ambiente reservado. O mesmo se aplica aos sintomáticos respiratórios, 
com tosse, coriza e odinofagia.   

• Os candidatos que apresentarem sintomas ou sinais respiratórios na fila, 
poderão ser retirados e encaminhados à avaliação médica.   

o No ato da identificação pelo fiscal, será solicitada rápida retirada 
da máscara facial para conferência com a fotografia do documento 
de identificação.   

o O candidato deverá sentar-se no assento que lhe for designado 
pelo fiscal da sala, em lugares pré-determinados, mantendo-se o 
distanciamento recomendado. Este distanciamento deverá ser 
mantido durante toda a realização da prova.   

o Recomenda-se levar garrafa de água transparente e sem rótulo 
para o uso pessoal durante a prova.   

• Recomenda-se a higienização das mãos com álcool em gel na entrada da 
sala.   

• Os candidatos deverão respeitar as demarcações dos locais de circulação 
e assento, conforme sinalização.   

• Os candidatos que se enquadram nos grupos de risco e não vacinados 
NÃO deverão se inscrever ao Processo Seletivo. Sugerimos consulta ao 
seu médico assistente para definir a segurança em sua participação. 
Deverão declarar no ato da inscrição que não pertencem a grupo de risco 
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para COVID-19. Caso negligenciem tal fato, assumirão a inteira 
responsabilidade por sua decisão.   

 

VII. DOS RECURSOS 

 

Será admitido recurso quanto: 

• À divulgação dos gabaritos da Prova Teórica (1a Fase); 

• À divulgação dos resultados preliminares. 

• O prazo para interposição de recurso será de até 1 (um) dia útil 
(01/02/2022 até as 17h) após a divulgação do resultado preliminar 
(31/01/2022 às 17h), com resposta em no máximo 2 (dois) dias da data 
de interposição.  

• Admitir-se-á́ um único recurso por candidato, para cada evento referido 
no item 1, deste Capitulo. 

• Os recursos do gabarito da prova teórica deverão ser protocolados no 
Hospital Santa Luzia, Brasília DF, no dia 01/02/2022 no horário das 08h30 
às 11h30 e das 13h30 às 17h00, na sala da Educação Continuada / IDOR 
– 1º subsolo do Hospital Santa Luzia. 

• O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo 
considerada, para tanto, a data do protocolo feito pelo Hospital Santa 
Luzia. 

• Os candidatos deverão entregar o recurso em 02 (duas) vias (original e 
cópia). Os recursos deverão ser digitados. Cada questão ou item deverá 
ser apresentado em folha separada, identificada conforme modelo a 
seguir no ANEXO III. Somente será aceito o recurso fundamentado nas 
referências bibliográficas estabelecidas no item V.  

• A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 
adicionais. 

• Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas 
neste capítulo não serão avaliados. 

• O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) 
será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, 
independentemente de formulação de recurso. 

• O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos 
impetrados e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 
definitivo, podendo haver, eventualmente, alteração da classificação 
inicial obtida para uma classificação superior ou inferior.   
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VIII. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS APÓS RECURSOS. 

 

Os resultados finais serão divulgados no site (www.idor.org), e por e-mail, 
enviados por ensinosp@idor.org, a partir do dia 04/02/2022. 

 

IX. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

● A nota final dos candidatos habilitados será igual à soma das notas 
obtidas na Prova Teórica e na Entrevista/Análise de Curriculum, 
multiplicadas por seus respectivos pesos. 

● Serão eliminados candidatos que não alcancem o mínimo de 60% de 
acertos na prova teórica. 

● Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final. 

● Na hipótese de igualdade de nota final, terá preferência o candidato que 
tiver, nesta ordem de critério para desempate: 

 1o - Maior nota na prova teórica; 

 2o - Maior nota na entrevista e análise de Curriculum Vitae; 

 3o - Maior idade, com privilégio para o mais velho. 

 

X. DA MATRÍCULA 

 

• Para se matricular, o candidato selecionado deverá entregar 
pessoalmente ou por procurador oficialmente constituído, a seguinte 
documentação: 

• Ficha de matrícula devidamente preenchida (fornecido no ato da 
matrícula); 

• Duas fotos 3X4 recentes e coloridas; 

• Cópia autenticada do Diploma de Médico 

• Cópia autenticada do Registro (CRM) junto ao Conselho Regional de 
Medicina do Distrito Federal, se já o possuir, do contrário, entregar o que 
já possui de outro estado e posteriormente deverá trazer o do Distrito 
Federal; 

• Cópia autenticada do diploma de residência médica ou certificado de 
conclusão nas especialidades descritas como pré-requisito a vaga 
(Opcional); 

• Cópia autenticada do CPF; 

• Cópia autenticada do R.G. (Cédula de Identidade); 

http://www.idor.org/
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• Declaração de Conclusão ou Certificado de Residência médica ou Título 
de Especialista das especialidades consideradas como pré-requisito 
(Opcional); 

• Carteira de vacinação atualizada, incluindo a vacina para COVID19; 

• Comprovante de endereço atualizado (com CEP) em nome do candidato; 

• O não comparecimento no prazo estipulado implicará da desistência do 
candidato. De acordo com as disposições desse edital, os excedentes 
serão convocados para matrícula, por ordem rigorosa de classificação, 
com prazo de 24 horas para sua realização. 

 
Xa. DA REMUNERAÇÃO: O candidato devidamente aprovado e matriculado no 
programa receberá, a título de remuneração, 36 parcelas de R$ 4200,00 / mês 
(R$151.200,00 reais – total ao longo de três anos) – valor bruto. 

 

XI. DO INÍCIO DO PROGRAMA 

 

DATA: 04/03/2021 

Horário: 07 horas 

Local: Hospital Santa Luzia – UTI Adulto. 
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XII. DO CRONOGRAMA GERAL (RESUMO):  

 

Cronograma Data/Hora/Local 

Inscrições 
20/12/2021-24/01/2022   

https://www.idor.org 

Prova Teórica 
26/01/2022 às 09:00h – Hospital Santa 

Luzia 

Entrevista e Análise de CV  
26/01/2022 às 11:30h - Hospital Santa 

Luzia 

Resultado Preliminar 
31/01/2022 às 17:00h - 

https://www.idor.org 

Interposição de Recurso - Prova 
Teórica e Resultado Preliminar  

01/02/2022 até as 17:00h – Hospital Santa 
Luzia 

Resultado de Recurso e Final 
04/02/2022 até as 17:00h – 

https://www.idor.org 

Matrícula 
15/02/2022 até as 17:00h - Hospital Santa 

Luzia – UTI Adulto   

Reclassificação (em caso de 
desistência) 

15/02/2022 até as 17:00h - Hospital Santa 
Luzia – UTI Adulto   

Início do Programa 
04/03/2022 às 07:00h - Hospital Santa 

Luzia – UTI Adulto   

 

XIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

• Os candidatos brasileiros com curso no exterior deverão apresentar o 
diploma revalidado por Universidade pública, na forma da lei e, se 
estrangeiro, também deverá apresentar visto permanente e proficiência 
da língua portuguesa comprovada por instituição oficial (CELPE-BRAS), 
registro no CRM de acordo com a Resolução CFM no 1669 / 2003 e 
alterações posteriores. 

• A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes 
instruções e a aceitação tácita das condições da seleção, tais como se 
acham estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes, bem 
como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas 
para a realização da seleção, acerca das quais não poderá́ alegar 
desconhecimento. 

https://www.idor.org/
https://www.idor.org/
https://www.idor.org/
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• A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo 
que verificados posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e 
desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 

• Todos os cálculos de pontuação referentes ao Julgamento e à 
Classificação dos candidatos serão realizados com duas casas decimais, 
arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior 
ou igual a cinco. 

• No ato da matrícula, o candidato deverá assinar o Termo de Compromisso 
com o Hospital Santa Luzia, no qual se compromete a respeitar o 
Regulamento do Programa de Estágio de Especialização em Medicina 
intensiva Adulto, e do lugar aonde vier a cumprir planos e programas 
didático-científicos, elaborados pelas coordenadorias dos programas. 

• Os itens do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será́ mencionada em Edital ou aviso a 
ser publicado. 

• Os especializandos matriculados receberão bolsas de estudos 
subsidiadas pelo Hospital Santa Luzia Rede D’Or São Luiz, cujo valor será́ 
determinado de acordo com a Lei Federal no 11.381/2006, pagas 
mensalmente, em conta corrente e agência bancária indicada. 

• As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas a critério 
exclusivo e irrecorrível do Hospital Santa Luzia. 

• Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Hospital Santa Luzia. 

 
 

Brasília, 12 de Novembro de 2021 

 

Prof. Dr. MARCIO NAKANISHI 

Coordenador do IDOR DF - Instituto D’Or de Ensino e Pesquisa 

Rede D’Or São Luiz S.A. – Unidade Santa Luzia 

 

 

 

Dr. GUILHERME VILLA 

Diretor Geral da Rede D’Or São Luiz S.A. Regional Distrito Federal 
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ANEXO I 

 

Pontuação para análise de curriculum:  

 

Critério Analisado Pontuação 

1. Participação em programa de iniciação científica (0,5 
ponto para cada certificado; máximo de 1,0 ponto) 

 

2. Monitoria (0,5 ponto para cada certificado; máximo de 
2,0 pontos) 

 

3. Participação em Liga Acadêmica (0,5 ponto para cada 
certificado; máximo de 2,0 pontos) 

 

4. Participação em Artigo Científico Publicado (0,5 ponto 
para cada certificado; máximo de 2,0 pontos) 

 

5. Participação em Congressos - Apresentação de 
Pôsteres ou Temas Livres (0,5 ponto para cada 
certificado; máximo de 2,0 pontos)  

 

6. Estágio Extracurricular – mínimo de 1 mês (0,5 ponto 
para cada certificado; máximo de 2,0 pontos) 

 

7. Língua Estrangeira (0,5 ponto para cada certificado; 
máximo de 1,0 ponto) 

 

MÁXIMO DE PONTUAÇÃO 12 
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ANEXO II 

 

Pontuação para os itens observados durante a entrevista: 

 

Critério Analisado Pontuação 

1. Capacidade de comunicação e argumentação 
(máximo 2,0 pontos) 

 

2. Clareza de raciocínio (máximo 2,0 pontos)  

3. Coerência (máximo 2,0 pontos)  

4. Apresentação e postura (máximo 2,0 pontos)  

             MÁXIMO DE PONTOS 08 
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ANEXO III 

 

Modelo de Identificação de Recurso 

 

Seleção pública: Programa de Especialização em Terapia Intensiva Adulto 2022 
do Hospital Santa Luzia Rede D’Or São Luiz S.A. 

 
Candidato: ____________________________________________________ 

No do Documento de Identidade: ___________________________________ 

No de Inscrição: ________________________________________________ 

Especialidade:__________________________________________________ 

Tipo de Gabarito: _____________ (apenas para recursos sobre o item 1, "b") 

No da Questão: ______________ (apenas para recursos sobre o item 1, "b") 
Fundamentação e argumentação lógica: 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Data: _____/_____/_____ 

Assinatura: ____________________________________________________ 

  

 

 


