
 

 

 

 
 

 

A Comissão Comissão Organizadora do processo seletivo do Programa de Fellowship de 
Enfermagem em Transplante de Órgãos Sólidos do Instituto D’or de Pesquisa e Ensino em 
parceria com a Rede D’or São Luiz, no uso de suas atribuições, publica a presente ERRATA do 
Edital do Processo Seletivo Programa de Fellowship de Enfermagem em Transplante de Órgãos 
Sólidos – 2022, nos seguintes termos: 

 

ONDE SE LIA: 

3.2.5 OS CANDIDATOS DEVERÃO, NO PERÍODO DE INSCRIÇÕES ENVIAR O CURRICULUM 
VITAE, DIGITALIZADO LEGÍVEL (UPLOAD EM PDF) ACOMPANHADO DOS 
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ATIVIDADES E CURSOS EXIGIDOS E/OU 
DESEJÁVEIS EM CAMPO PRÓPRIO NO PORTAL DO CANDIDATO;  

 

LÊ-SE: 

3.2.25 OS CANDIDATOS DEVERÃO, NO PERÍODO DE 27/05/2022 a 29/05/2022 ENVIAR O 
CURRICULUM VITAE, DIGITALIZADO LEGÍVEL (EM PDF) ACOMPANHADO DOS 
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ATIVIDADES E CURSOS EXIGIDOS E/OU 
DESEJÁVEIS PARA: secretaria.ensino@idor.org;  

 

 

ONDE SE LIA: 

5.2.4 4ª Fase: Entrevista em inglês com equipe de enfermagem do Miami Transplant Center 
e em português com avaliador da Rede D’Or São Luiz; 

 

 
Programa 

 
Fases 

Conteúdo 
das Provas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a Fase (prova objetiva de 
múltipla escolha): 
 
a. 50 questões, nos temas abaixo: 
  
- Generalistas 
- Centro Cirúrgico 
- Unidade de Terapia Intensiva 
- Oncologia 
- Nefrologia 
- Pneumologia /Torácica 
- Hepatologia 
- Emergência 
 

Conteúdo da 
graduação. 
 
Conteúdo específico 
referente a 
especialidades 
assistenciais 
correlatas. 
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Programa de Fellowship de 
Enfermagem em Transplante de 
Órgãos Sólidos 

 

ELIMINATÓRIA PARA PRÓXIMA 
FASE 

2ª Fase (prova objetiva de 
múltipla escolha e prova oral): 
 
a. Prova teórica online 
b. Prova oral - conversação 
 
 
 
 
 
 
ELIMINATÓRIA PARA PRÓXIMA 
FASE 

Língua Inglesa 

3ª Fase (avaliação de perfil) 
 

a. Análise de Curriculum 
b. Teste de avaliação 

comportamental 
c. Entrevista  

 
ELIMINATÓRIA PARA PRÓXIMA 
FASE 

Competências técnicas 
e comportamentais 

4ª Fase 
Entrevistas técnicas em inglês 
com equipe de enfermagem do 
Miami Transplant Center e em 
português com avaliador da Rede 
D’Or São Luiz 
 
CLASSIFICATÓRIA 

Competências técnicas 
e comportamentais 

5ª Fase 
Entrevista com stakeholder 
 
CLASSIFICATÓRIA 

Competências técnicas 
e comportamentais 

 

 

LÊ-SE: 

5.2.4 4ª Fase: Entrevista em português com avaliador da Rede D’Or São Luiz; 



 

 

 

 
 

Programa 
 

Fases 
Conteúdo 
das Provas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Fellowship de 
Enfermagem em Transplante de 
Órgãos Sólidos 

 

1a Fase (prova objetiva de 
múltipla escolha): 
 
a. 50 questões, nos temas abaixo: 
  
- Generalistas 
- Centro Cirúrgico 
- Unidade de Terapia Intensiva 
- Oncologia 
- Nefrologia 
- Pneumologia /Torácica 
- Hepatologia 
- Emergência 
 
ELIMINATÓRIA PARA PRÓXIMA 
FASE 

Conteúdo da 
graduação. 
 
Conteúdo específico 
referente a 
especialidades 
assistenciais 
correlatas. 
 
 

2ª Fase (prova objetiva de 
múltipla escolha e prova oral): 
 
a. Prova teórica online 
b. Prova oral - conversação 
 
 
 
 
 
 
ELIMINATÓRIA PARA PRÓXIMA 
FASE 

Língua Inglesa 

3ª Fase (avaliação de perfil) 
 

d. Análise de Curriculum 
e. Teste de avaliação 

comportamental 
f. Entrevista  

 
ELIMINATÓRIA PARA PRÓXIMA 
FASE 

Competências técnicas 
e comportamentais 

4ª Fase 
Entrevistas em português com 
avaliador da Rede D’Or São Luiz 
 
CLASSIFICATÓRIA 

Competências técnicas 
e comportamentais 



 

 

 

 
5ª Fase 
Entrevista com stakeholder 
 
CLASSIFICATÓRIA 

Competências técnicas 
e comportamentais 

 

 

ONDE SE LIA: 

 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES para todas as fases:  
 

a. Acessar um computador ou notebook com câmera e sistema de áudio. Não serão 
aceitos outros dispositivos como: tablets, smartphones ou computadores 
coorporativos que apresentem restrição de acesso; 

b. Sistema de navegação: Google Chrome; 
c. Manter a webcam ligada em tempo INTEGRAL para realização das provas; 
d. Manter o microfone aberto em tempo INTEGRAL para realização das provas;  
e. Utilizar fone de ouvido em todas as etapas para melhorar a qualidade do som; 
f. Não será permitido que o candidato se ausente do ambiente físico e visão da webcam 

durante a realização das provas, nem mesmo para utilização do banheiro; 
g. Não poderá fazer uso de celular ou outros aparelhos eletrônicos, diferente do utilizado 

para realização da prova, sob pena de eliminação no processo seletivo; 
h. Não será permitido nenhum tipo de consulta durante a realização das provas; 
i. Procurar um local calmo, isolado, tranquilo, sem ruídos, com iluminação adequada e 

com fundo neutro, para realização das etapas; 
j. Poderá consumir água, chocolates e outros alimentos, inclusive medicamentos, desde 

que em embalagens/ recipientes transparentes, que devem estar próximos ao 
candidato, pois não será permitido deslocamentos; 

k. Não será permitido o uso de gorro, touca, capuz, boné, máscara, relógios e óculos com 
lentes escuras; 

l. Pede-se que os cabelos estejam presos permitindo a visualização das orelhas; 
m. As provas serão controladas através de um cronômetro virtual à direita, que mostrará 

o tempo total restante, sendo de responsabilidade do candidato a administração do 
tempo de prova; 

n. Após você seguir para a próxima questão, não será permitido retornar às anteriores 
para alteração da resposta; 

o. Ter conexão estável de internet. 
 
5.3 A primeira fase consistirá em prova objetiva e será realizada no dia 03/05/2022 (terça-

feira), das 09h00min às 12h00min (horário de Brasília), através da plataforma canvas. 
Os candidatos deverão se conectar no link do Zoom, 30 minutos antes do início da 
prova, munido de documento pessoal oficial com foto. O link será enviado na véspera 
da prova via e-mail; 

 



 

 

 

 
5.4 A segunda fase consistirá em prova objetiva da língua inglesa e deverá ser realizada no 

dia 10/05/2022, através do site da escola de inglês, conforme orientações a serem 
enviadas por e-mail aos candidatos aprovados na primeira fase; 

 
5.5 A terceira fase consistirá em avaliação de perfil e será realizada no dia 17/05/2022 via 

Zoom. O horário da avaliação será enviado individualmente para cada candidato 
aprovado na segunda fase, com até 24 horas de antecedência; 

 
5.6 A quarta fase consistirá em entrevistas técnicas com avaliador da Rede D´Or São Luiz e do 

Miami Transplant Center, programadas para ocorrer entre os dias 23/05/2022 e 
25/05/2022 via Zoom. O horário da avaliação será enviado individualmente para cada 
candidato aprovado na terceira fase, com até 24 horas de antecedência; 

5.7 A quinta fase consistirá em entrevista com stakeholder e será realizada no dia 
31/05/2022 via Zoom. O horário da avaliação será enviado individualmente para cada 
candidato aprovado na quarta fase, com até 24 horas de antecedência. 

 

 

LÊ-SE: 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA 1ª FASE 

 
5.3 A primeira fase consistirá em prova objetiva e será realizada no dia 03/05/2022 (terça-

feira), das 09h00min às 12h00min (horário de Brasília), contando com um cronometro 
virtual que exibirá o tempo total de prova, localizado no canto superior direito da 
plataforma, durante todo o processo. A prova será encerrada assim que o tempo limite 
for atingido. Não haverá qualquer que seja o motivo alegado, prorrogação do tempo 
previsto para a aplicação da prova objetiva em virtude de afastamento do candidato da 
sala virtual. Será eliminado do processo seletivo aquele que não cumprir o estabelecido.  

5.3.1 O processo de autorização de entrada na plataforma online da prova será realizado 
das 08h30 às 9h do dia 03/05/2022, (horário de Brasília). Após o 
credenciamento/autorização o candidato permanecerá na sala de espera virtual NÃO 
PODENDO SE AUSENTAR ATÉ O INÍCIO DA PROVA. Durante a sua permanência na 
sala de espera virtual será exibida a página contendo as instruções da prova. O 
candidato que entrar após as 09h não será autorizado a realizar a prova sendo 
ELIMINADO do processo seletivo. 

5.3.2 A prova será composta por 50 questões, cada questão com 4 (quatro) opções de 
respostas. Somente uma alternativa deverá ser marcada. A duração TOTAL da prova 
é de 3 (três) horas e será controlada através do CRONÔMETRO VIRTUAL que 
encerrará a aplicação da prova assim que o tempo limite for atingido. 

5.3.3 FIQUE ATENTO! Será atribuída nota zero à questão que não estiver assinalada. Não 
será permitida, em hipótese alguma, consulta a livros, revistas, textos, notas, códigos, 
folhetos ou assemelhados. Tampouco será permitida a utilização de quaisquer 
aparelhos eletrônicos, tais como máquinas de calcular, agendas, relógios com 
calculadora, gravador, pager, palm top, iPods, tablets, telefone celular, apple watch 



 

 

 

 
ou receptores que possibilitem comunicações à distância, sob pena de 
desclassificação do processo seletivo. 

5.3.4 O candidato, para a realização das provas, deverá portar documento de identidade 
original com foto, de preferência RG ou CNH. Não serão aceitas fotocópias, nem 
protocolos de documentos sem foto. Os documentos deverão estar em boas 
condições de forma a permitirem, com clareza, a identificação do candidato.  

5.3.5 As instruções de acesso à plataforma de prova online, estarão disponíveis no e-mail 
cadastrado pelo candidato, assim como outras informações que se tornem 
necessárias para realização das provas. É de exclusiva responsabilidade do candidato 
informar corretamente o seu endereço eletrônico no ato de inscrição. Em caso de 
dúvidas ou do não recebimento do e-mail pede-se entrar em contato com a 
secretaria de ensino através do e-mail: secretaria.ensino@idor.org 

5.3.6 Fazem parte do processo seletivo online, a etapa de preparação que antecedem a 
data da prova:  
 

• Simulado da Prova - 02/05/2022 a partir das 10h00 (horário de Brasília) 
 

5.3.7 É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A PARTICIPAÇÃO NO SIMULADO 
OFERTADA PELA COMISSÃO ORGANIZADORA DESTE PROCESSO SELETIVO. O 
CANDIDATO DEVERÁ TOMAR CONHECIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS E 
CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA O PROCESSO SELETIVO EM RELAÇÃO ÀS QUAIS NÃO 
PODERÁ ALEGAR DESCONHECIMENTO.  

5.3.8 Para a realização do simulado e da prova online, a secretaria de ensino do IDOR 
enviará o link de acesso até 01/05/2022, para o e-mail cadastrado do candidato no 
Portal do Candidato, sendo de responsabilidade do candidato instalar e testar a 
plataforma antes do dia da prova, a fim de evitar qualquer transtorno no horário do 
exame.  

5.3.9 Será disponibilizado HELP DESK via chat no dia 02/05/2022 das 10h às 18h na 
plataforma da prova, através do qual o candidato poderá tirar dúvidas e solucionar 
problemas.  

5.3.10  O HELP DESK via chat também estará disponível durante a prova online em 
03/05/2022 das 8h00min às 12h00min na plataforma da prova.  

5.3.11  O candidato deverá realizar o TESTE SIMULADO, que ficará disponível no dia 
02/05/2022 a partir das 10h00 (vide Cronograma) para conhecer e verificar a 
compatibilidade do sistema e confirmar que possui as condições técnicas 
necessárias para a realização das provas do presente processo seletivo online. O 
candidato deverá selecionar, previamente, um ambiente isolado, sem ruídos, com 
iluminação adequada e com fundo neutro (de preferência branco) para a realização 
da prova. Para efeito de segurança, no início da prova, a plataforma capturará a 
imagem do candidato e solicitará a apresentação do seu documento oficial (frente e 
verso do documento com foto). A entrada do candidato na sala virtual só será 
permitida após a comparação da foto capturada com a do documento de 
identificação. No intuito de evitar fraudes será realizado o monitoramento por meio 
de inteligência artificial e por fiscais que farão o acompanhamento remoto e ao vivo 
durante toda a realização das provas, podendo o fiscal, a qualquer momento que 
julgar necessário, acessar em tempo real, ou através do relatório, a câmera, o 
microfone do candidato e a tela de prova. Ao longo da realização das provas, a 
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comissão organizadora também fará a identificação facial do candidato por meio de 
webcam, para manter a legitimidade do processo. As imagens oriundas do 
monitoramento poderão ser utilizadas pelo IDOR, para consulta da legitimidade do 
processo e comportamento do candidato, a qualquer momento que julgar 
necessário. Será realizada a comparação da foto e do documento coletados na data 
da prova com os documentos apresentados quando da efetivação da matrícula. Para 
impedir quaisquer dúvidas, é de responsabilidade do candidato manter seu ROSTO 
DETECTÁVEL pela webcam de seu computador e o microfone em pleno 
funcionamento e ligado ao longo de todo tempo de prova. A não detecção do rosto 
do candidato em qualquer momento de prova poderá implicar eliminação e 
desclassificação do candidato. Desta forma fica vetado o uso de gorro/touca, casaco 
com capuz, boné, fones de ouvido, máscaras e óculos com lentes escuras. Pede-se 
que os cabelos estejam presos permitindo a visualização das orelhas. A realização das 
provas será controlada através de cronômetro virtual, situado no canto superior 
direito da plataforma de provas, para o controle do tempo total de prova, sendo este 
último responsável por encerrar a aplicação da prova quando o tempo limite for 
atingido. É de responsabilidade do candidato a administração do tempo de prova. O 
candidato, desde já, a contar da sua inscrição no processo seletivo, autoriza 
expressamente a captura de sua imagem quando do seu credenciamento e durante a 
realização da prova, bem como a veiculação e utilização gratuita da mesma para 
consulta, pelo IDOR, da legitimidade do processo e comportamento do candidato, a 
qualquer momento que julgar necessário, ainda que após a realização da prova. 

5.3.12 PARA REALIZAR A PROVA, O CANDIDATO DEVERÁ CERTIFICAR-SE QUANTO ÀS 
ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE, SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE FORMA 
ANTECIPADA. Os seguintes requisitos deverão ser atendidos:  

I. Computador ou notebook; 
II. NÃO serão aceitos outros dispositivos como aparelhos celulares, tabletes ou 

computadores institucionais;  
III. Ser administrador da máquina, em caso de instalação de um software (navegador 

seguro); 
IV. Sistemas operacionais e navegadores permitidos: Windows 7 ou superior (Firefox ou 

Chrome) e Apple MacOS 10.10 ou superior;  
V. Browsers e versões mínimas suportadas: Chrome versão 63 ou superior e Firefox 52 ou 

superior, ambos para realizar o download do navegador seguro (aplicativo);  
VI. Conexão de internet: mínimo de 5 MB;  
VII. Recomenda-se, ao menos, 500Mb de RAM livre para execução da aplicação;  
VIII. Teclado Português (Brasil ABNT ou ABNT 2);  
IX. Webcam e microfone em funcionamento perfeito: O candidato deverá permanecer 

com sua webcam e microfone ligados durante toda a prova, esses equipamentos 
poderão estar integrados ao computador ou acoplados;  

5.3.13 CANDIDATO DEVERÁ:  
I. Baixar e instalar a plataforma de prova enviada e indicada para realização das provas, 

advertindo-se desde já que a plataforma funciona apenas com sistema operacional 
Windows e Apple;  

II. Desativar da máquina em que realizará as provas, no período da realização das provas, 
softwares, como antivírus e firewall, que impeçam o acesso exclusivo do navegador 



 

 

 

 
seguro ao computador, a fim de evitar problemas de compatibilidade entre o navegador 
seguro e o software do equipamento do candidato;  

III. Instalar na máquina em que realizará as provas, microfone e câmera habilitados para 
monitoramento durante todo o período de prova;  

IV. Ter conexão estável de rede (internet) e com bom sinal para realização das provas, não 
se responsabilizando o IDOR por problemas técnicos durante o exame;  

V. Selecionar previamente ambiente adequado para a realização das provas, assim 
considerando um local silencioso e com boa iluminação no rosto do candidato, que não 
contenha imagens no fundo de onde o candidato realizará a prova, nem apresente nesse 
ambiente outros equipamentos eletrônicos além da máquina para a realização da prova, 
como aparelhos de televisão e projetores;  

VI. Selecionar previamente ambiente adequado para a realização das provas de maneira 
que possa ficar totalmente isolado do contato com terceiros durante a realização do 
exame, ressalvados os casos de atendimento especial devidamente deferidos;  

VII. Acessar a plataforma das provas e estar conectado online com no mínimo 30 (trinta) 
minutos antes do início das provas, sob pena de ser automaticamente eliminado do 
concurso;  

VIII. Permitir o acesso a câmera e microfone pela plataforma enviada e indicada pelo 
Núcleo de processos seletivos para realização das provas;  

IX. Manter a câmera e o microfone descobertos e habilitados durante a realização das 
provas e manter o seu rosto detectável pela câmera de seu computador ao longo de 
todo tempo de prova, para impedir quaisquer dúvidas quanto a honestidade intelectual 
e integridade do candidato no presente processo seletivo; 

5.3. PARA GARANTIR UMA CONEXÃO SEGURA E PERMANENTE DURANTE TODO O 
PROCESSO SELETIVO RECOMENDA-SE AO CANDIDATO QUE ESTEJA PREPARADO COM 
ANTECEDÊNCIA COM RECURSOS SELECIONADOS PARA A PROVA E RISCOS MAPEADOS DE 
ACORDO COM SUAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS. Recomenda-se:  
I. Utilizar um notebook completamente carregado, para o caso de queda de energia;  
II. Ter uma bateria extra completamente carregada, para o caso de queda de energia;  
III. Verificar a estabilidade/qualidade de sua operadora de internet;  
IV. Conferir a suficiência de seu plano de dados para o dia da prova;  
V. Posicionar-se próximo ao modem, no caso de usar o wifi;  
5.3.14 NORMAS DE CONDUTA durante a realização da prova online. Ao INICIAR a prova, 

o candidato:  
I. deverá permanecer com sua câmera e microfone ligados durante todo o exame, não 

podendo, de forma alguma, independente do motivo, se ausentar da captação de 
imagem e som, sob pena de ter sua prova finalizada pela monitoração remota;  

II. que tenha cabelos compridos deverá amarrá-los, de modo a deixar as orelhas visíveis;  
III. não poderá fazer uso de telefone celular e equipamentos eletrônicos além do utilizado 

para realização das provas, sob pena de eliminação no presente processo seletivo;  
IV. poderá consumir água, chocolates e outros alimentos, inclusive medicamentos, desde 

que em embalagens/recipientes transparentes, que devem estar próximos ao candidato, 
a fim de evitar deslocamentos;  

V. não poderá ausentar-se do ambiente físico onde estiver realizando as provas, nem 
mesmo para a utilização do banheiro. O fiscal de prova poderá advertir o candidato que 
pausar o exame, permitindo ou não a retomada, ou finalizar a prova caso seja 
evidenciado qualquer indício de fraude. Poderá ainda solicitar que o candidato mova a 



 

 

 

 
câmera para qualquer direção a qualquer momento da prova. A comunicação do fiscal 
da prova com o candidato deverá ser realizada EXCLUSIVAMENTE através do chat da 
plataforma de prova online. 

5.3.15 DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PROVAS o candidato NÃO poderá:  
I. usar casaco com capuz, óculos escuros, protetor auricular, fones de ouvido, ponto 

eletrônico de ouvido, headphones ou qualquer acessório de chapelaria, tais como boné, 
gorro, ou similares, ou vestimenta que dificulte a identificação facial;  

II. usar vestimentas inadequadas e relógios de qualquer espécie; 
III. realizar a prova na presença de qualquer outra pessoa, ressalvados os casos de 

atendimento especial devidamente deferidos;  
IV. realizar qualquer espécie de consulta ou se comunicar com qualquer pessoa, 

ressalvados os casos de atendimento especial devidamente deferidos;  
V. enviar qualquer mensagem oral ao fiscal e falar durante a realização das provas;  
VI. fazer uso ou realizar consultas a qualquer aparelho ou dispositivo eletrônico, de 

qualquer natureza, tais como máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, 
telefones celulares, smartphones, tablets, aparelhos de televisão, Ipod, gravadores, mp3 
player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bip, agenda 
eletrônica, palmtop, pen drive, receptor, gravadores, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro, relógio de qualquer espécie, em funcionamento ou não, ou qualquer 
outro objeto de consulta;  

VII. fazer uso ou realizar consultas na internet, em arquivos e anotações no computador e 
notebook, ou qualquer outro conteúdo de consulta através ou no computador e 
notebook;  

VIII. fazer uso ou realizar consulta a quaisquer materiais externos, como livros, revistas, 
jornais, apostilas, resumos, dicionários, cadernos, anotações, réguas de cálculo, 
compasso, esquadro, transferidor, gravações e afins ou qualquer outro objeto de 
consulta;  

IX. fotografar, gravar, ou fazer captura de tela (print screen) de qualquer questão e 
etapa/bloco das provas;  

X. conectar a máquina que realizará a prova à mais de um monitor ou projetor; 
O candidato que incorrer em qualquer hipótese acima terá sua prova anulada e será 

automaticamente eliminado deste processo seletivo.  
5.3.16 Em relação as DESCONEXÕES:  
I. O candidato poderá se retirar do ambiente de prova e DESCONECTAR-SE, 

DEFINITIVAMENTE, SOMENTE após o término da sua prova;  
II. Caso ocorra desconexão involuntária dentro do tempo estipulado para a realização da 

prova do candidato, o mesmo poderá retonar a sala virtual de prova.  
III. A desconexão será monitorada e quaisquer atividades suspeitas serão analisadas para 

as tomadas de decisões a respeito da legitimidade da ocorrência e validação das provas 
do candidato.  

IV. Durante a desconexão, o cronômetro virtual continuará rodando e a prova entrará em 
modo de gravação automática, sendo permitido ao cadidato retomar sua prova, a partir 
da seção vigente no momento da desconexão.  

V. O candidato que tiver desconexão superior a 20 (vinte) minutos será considerado como 
abandono de prova, não podendo mais retornar para acessar a prova novamente, sendo 
esta última considerada finalizada. O candidato que não tenha finalizado a prova no 
horário máximo estipulado neste edital, terá sua prova automaticamente encerrada;  



 

 

 

 
VI. Como a prova funciona no modo de gravação automática, serão consideradas e 

corrigidas as respostas marcadas até o momento da desconexão registrada pelo sistema. 
CASO A DESCONEXÃO TENHA SIDO FEITA PELO FISCAL POR SUSPEITA DE FRAUDE, O 
CANDIDATO SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO E SUA PROVA NÃO SERÁ 
CORRIGIDA 

Caso identificada qualquer tipo de violação nas regras citadas neste edital, o candidato 
será desclassificado e eliminado do presente processo seletivo a qualquer tempo. Será 
excluído do Processo Seletivo e terá sua prova anulada o candidato que:  

I. Perturbar, de qualquer modo, a ordem da realização das provas online, incorrendo em 
comportamento indevido durante a realização das provas;  

II. For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outras 
pessoas ou entidades;  

III. Utilizar materiais e/ou outros objetos não permitidos;  
IV. Portar, durante a realização da prova, qualquer aparelho eletrônico, como por 

exemplo: celular, qualquer tipo de relógio, mp3, tablete ou similar, mesmo que 
desligados ou em modo silencioso;  

V. Praticar atos que contrariem as normas do presente Edital; 
VI. É de exclusiva responsabilidade do candidato a leitura e a conferência de seus  
dados registrados nos sistemas disponibilizados e nos demais documentos da prova assim 
como a leitura das instruções para o correto preenchimento dos campos destinados ao 
preenchimento do campo de elaboração da prova objetiva, antes de iniciar a prova. 

 
5.4 A segunda fase consistirá em prova objetiva da língua inglesa e prova de conversação 

online. A prova objetiva deverá ser realizada no período de 07/05/2022 até 
10/05/2022, através do site da escola de inglês, conforme orientações a serem enviadas 
por e-mail aos candidatos aprovados na primeira fase. A prova de conversação online 
deverá ser realizada no período de 16/05/2022 a 18/05/2022, conforme orientações a 
serem enviadas por e-mail aos candidatos. 

 
5.5 A terceira fase consistirá em análise psicológica e será realizada no dia 31/05/2022 via 

Zoom. O horário da avaliação será enviado individualmente para cada candidato 
aprovado na segunda fase, com até 24 horas de antecedência; 

 
5.6 A quarta fase consistirá em entrevistas técnicas com avaliador da Rede D´Or São Luiz, 

programadas para ocorrer entre os dias 07/06/2022 e 09/06/2022 via Zoom. O horário 
da avaliação será enviado individualmente para cada candidato aprovado na terceira 
fase, com até 24 horas de antecedência; 

5.7 A quinta fase consistirá em entrevista com stakeholder e será realizada no dia 
14/06/2022 via Zoom. O horário da avaliação será enviado individualmente para cada 
candidato aprovado na quarta fase, com até 24 horas de antecedência. 

 
 
 

ONDE SE LIA: 
 

7. DOS RESULTADOS DA SEGUNDA FASE 



 

 

 

 
7.1 O resultado da segunda fase será divulgado no dia 13/05/2022, a partir das 14h, no 

portal do IDOR, www.idor.org. 
 

8. DOS RESULTADOS DA TERCEIRA FASE 
8.1 O resultado da terceira fase será divulgado no dia 20/05/2022, a partir das 14h. 

 
9. DOS RESULTADOS DA QUARTA FASE 

9.1 O resultado da quarta fase será divulgado no dia 27/05/2022, a partir das 14h. 
 

10. DOS RESULTADOS DA QUINTA FASE 
10.1 O resultado da quinta fase será divulgado no dia 03/06/2022, a partir das 14h.  

 
11. DO RESULTADO FINAL 
11.1 O resultado final será divulgado no dia 07/06/2022, a partir das 14h00min, no Portal 

do IDOR, www.idor.org. 
 

11.2 Se houver empate no resultado final, serão considerados, para fins de desempate, os 
seguintes critérios, na ordem descrita a seguir: 

• Ter obtido maior número de pontos na primeira fase; 

• Ter obtido maior número de pontos na terceira fase. 

 
11.3 Durante todo o processo fique atento ao seu e-mail, incluindo a caixa de spam, pois 

toda a comunicação será exclusivamente feita por este canal. 

 
12. DA MATRÍCULA 
12.1 O candidato aprovado em todas as etapas do processo seletivo e classificado dentro 

do número de vagas oferecidas, receberá um e-mail de convocação (ensinosp@idor.org), 
no dia 08/06/2022, para realização da sua matrícula, devendo enviar a documentação 
listada a seguir;  

12.2 Após receber o e-mail de convocação, o candidato deverá enviar a documentação em 
e-mail único para matrícula: secretaria.ensino@idor.org com o assunto “MATRÍCULA” e 
escrever após o “Nome do Candidato”, a partir do das 16h00 horas do dia 09/06/2022 
até 23:59 horas do dia 14/06/2022 (horário de Brasília). 

 
 

LÊ-SE: 
 

 
7. DOS RESULTADOS DA SEGUNDA FASE 
7.1 O resultado da segunda fase será divulgado no dia 27/05/2022, a partir das 14h, no 

portal do IDOR, www.idor.org. 
 
8. DOS RESULTADOS DA TERCEIRA FASE 
8.1 O resultado da terceira fase será divulgado no dia 03/06/2022, a partir das 14h. 

http://www.idor.org/
http://www.idor.org/
mailto:secretaria.ensino@idor.org
http://www.idor.org/


 

 

 

 
 
9. DOS RESULTADOS DA QUARTA FASE 
9.1 O resultado da quarta fase será divulgado no dia 10/06/2022, a partir das 14h. 
 
10. DOS RESULTADOS DA QUINTA FASE 
10.1 O resultado da quinta fase será divulgado no dia 17/06/2022, a partir das 14h.  
 
11. DO RESULTADO FINAL 
11.1 O resultado final será divulgado no dia 21/06/2022, a partir das 14h00min, no 

Portal do IDOR, www.idor.org. 

 
12. DA MATRÍCULA 
12.1 O candidato aprovado em todas as etapas do processo seletivo e classificado 

dentro do número de vagas oferecidas, receberá um e-mail de convocação 
(secretaria.ensino@idor.org) no dia 22/06/2022, para realização da sua matrícula, 
devendo enviar a documentação listada a seguir;  

12.2 Após receber o e-mail de convocação, o candidato deverá enviar a 
documentação em e-mail único para matrícula: secretaria.ensino@idor.org com o 
assunto “MATRÍCULA” e escrever após o “Nome do Candidato”, a partir do das 16h00 
horas do dia 23/06/2022 até 23:59 horas do dia 28/06/2022 (horário de Brasília). 

 

15. RESUMO DO CRONOGRAMA 

 

FASE Datas 

Inscrições 01/04/2022 a 30/04/2022 

Envio do link para acesso à plataforma 
online para o simulado 

Até 01/05/2022 

SIMULADO 02/05/2022 à partir das 10h 

HELP DESK 02/05/2022 das 10h às 18h 

03/05/2022 das 08h às 12h 

Envio do link para acesso à plataforma 
online para a prova 

02/05/2022 

1ª Fase – prova objetiva online 03/05/2022 

Resultado da 1ª Fase 06/05/2022 

2ª Fase – prova objetiva de inglês online 07/05/2022 a 10/05/2022 

2ª Fase – prova de conversação em inglês 
online 

16/05/2022 a 18/05/2022 

Resultado da 2ª Fase 27/05/2022 

http://www.idor.org/
mailto:secretaria.ensino@idor.org
mailto:secretaria.ensino@idor.org


 

 

 

 

3ª Fase 31/05/2022 

Resultado da 3ª Fase 03/06/2022 

4ª Fase 07/06/2022 a 09/06/2022 

Resultado da 4ª Fase 10/06/2022 

5ª Fase 14/06/2022 

Resultado da 5ª Fase 17/06/2022 

Resultado Final 21/06/2022 

Convocação 22/06/2022 

Matrícula 23/06/2022 a 28/06/2022 

 

 

 

   Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022. 

 

Comissão Organizadora do processo seletivo do Programa de  

Fellowship de Enfermagem em Transplante de Órgãos Sólidos 


