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EDITAL DE SELEÇÃO 2019

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM CIRURGIA GERAL
HOSPITAL DA CIDADE- SALVADOR-BAHIA
CREDENCIADO PELO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES-CBC

1-CONCURSO PÚBLICO:
O presente edital torna público o concurso para 03 (três) vagas no Programa de Capacitação em CIRURGIA
GERAL, no Hospital da Cidade, credenciado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) como centro formador
de cirurgiões. As informações aqui contidas seguem o manual para programas de capacitação em Cirurgia
Geral, no site do Colégio Brasileiro de Cirurgiões-CBC, conforme sítio eletrônico:
Acesse: https://cbc.org.br/wp-content/uploads/2018/12/Manual-para-Programas-de-Capacitac%CC%A7a%CC%83o-CBC.pdf
1.1 EDITAL DISPONÍVEL NO SITE
www.nephc.com.br
2- INSCRIÇÕES:
Período: 04/01/2019 a 10/02/2019
Taxa de Inscrição: R$ 100,00 (cento reais), deverá ser paga no sistema Eventbrite (valor pode ser parcelado nos
cartões VISA, HIPER, MASTER e Elo), disponível na página do processo seletivo: www.nephc.com.br.
Para pagamento em espécie, o valor será R$ 90,00 (noventa reais), sendo necessário que o mesmo realize
sua inscrição no Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital da Cidade.
Dias/Horários de Atendimento: 2ª à 6ª feira: 8h às 16h.
Dúvidas poderão ser tiradas enviando mensagem pelo site ou também pelos telefones de contato:
71 3505-8675/8472.
Inscrições serão válidas apenas com a confirmação do pagamento e envio da documentação.
A confirmação da inscrição será encaminhada para o email pessoal do candidato.
3- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO CONCURSO
1. Curriculum Vitae e documentos comprobatórios (títulos, cursos, treinamentos etc);
2. Documento de Conclusão da Graduação em Medicina;
3. Carteira do Conselho.
Esses

documentos

deverão

ser

encaminhados

(no

formato

pdf)

para

o

e-mail:

secretarianephc@gmail.com.
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Leia na íntegra todo o edital e envie a documentação conforme solicitado. Não nos responsabilizamos por erro
do candidato.
4- INFORMAÇÃO
O candidato será responsável por erro ou omissão na prestação de declaração falsa.
Não será aceita inscrição e entrega de documentos fora do prazo determinado.
As vagas são para candidatos de acesso direto.
5- PROCESSO SELETIVO
A seleção constará de:
Prova objetiva: duração de 60 minutos.
Bibliografia:
1- SABISTON. Tratado de cirurgia: A base biológica da prática Cirurgica moderna. 19º.ed. Saunders. Elsevier
2- Manlio Basilio Speranzini.
Manual de diagnóstico e tratamento para o residente de cirurgia. Vol 1 e 2. Atheneu

Entrevista e análise de currículo
6- REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREVISTA
Prova: 12 de fevereiro de 2019, às 15h, com 60min de duração, no Auditório do Núcleo de Ensino e Pesquisa do
Hospital da Cidade, Rua Saldanha Marinho, 88– Caixa D´Água – Salvador - Bahia – CEP: 40.323-010.
O candidato deverá comparecer ao local determinado munido de caneta esferográfica azul ou preta, email de
confirmação da inscrição e documento oficial de identidade que permita clara identificação do candidato.
Nenhum candidato fará prova fora do dia, horário e local especificado.
Não será permitida, durante as provas, consulta a livros, periódicos, compêndios, revista ou material impresso,
de qualquer espécie, além dos fornecidos para a realização da prova, bem como meios eletrônicos que
possibilitem comunicação à distância ou interpessoal. Não será permitido, por nenhuma hipótese, portar
dispositivos telefônicos ou eletrônicos ou de comunicação, mesmo desligados, durante todos os períodos das
provas.
Não será permitida a entrada de candidatos no recinto da prova teórica, após o início das provas.
Não haverá prorrogação do tempo determinado para a realização das provas em virtude do afastamento do
candidato da sala, por qualquer motivo.
Após o término da prova escrita o caderno de questões na sua integra serão recolhidos. O candidato poderá
anotar seu gabarito em folha avulsa a ser dada pela organização do concurso.
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Entrevista: 12 de fevereiro de 2019, às 16h, no Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital da Cidade, Rua
Saldanha Marinho, 77 A – Caixa D´Água – Salvador -Bahia – CEP: 40.323-010.
A realização da entrevista será de acordo com a ordem de termino da prova.
7-ENTREVISTA E PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS
Serão contabilizados para avaliação dos títulos os pontos segundo as categorias abaixo (no máximo de 10) e
para entrevista será considerado (máximo de 10 pontos):
Monitoria em área clínica, com duração mínima de 1 ano ( máximo de 1,0 ponto), 0,5 por monitoria
Trabalho apresentado, como autor ou coautor, em congresso médico (máximo de 1,0 ponto), 0,5 por trabalho
apresentado.
Estágio extracurricular ou experiência profissional em urgência e emergência adulto, com carga horária de 12
horas semanais, por no mínimo 1 ano. O candidato deverá apresentar uma declaração de experiência assinada
pelo coordenador da unidade. (máximo 3,0 pontos; 1 ponto por ano).
Realização de Cursos de imersão na área de medicina intensiva (ACLS, FCCS, ATLS, cursos AMIB, etc)
(máximo de 3,0 pontos), 1,0 por curso realizado.
Artigo publicado em periódico nacional ou internacional (no máximo 1,0 ponto por artigo).
8- CLASSIFICAÇÃO
A classificação final será obtida através da média aritmética entre a prova, entrevista e análise do currículo.
O candidato com necessidades especiais deverão comunicá-las por escrito no ato da inscrição.
9- RESULTADO E RECURSO:
O gabarito será divulgado pelo NEP virtualmente no turno posterior à prova.
Caso seja constatada contradição entre duas ou mais referências bibliográficas indicadas, será considerada
correta a de publicação mais recente.
Classificação: 19 de fevereiro de 2019.
Recurso: 20 de fevereiro de 2019
Resultado Final: 21 de fevereiro de 2019
10-APRESENTAÇÃO DOS APROVADOS
Os candidatos selecionados deverão se apresentar no dia 22 de fevereiro de 2019, no Núcleo de Ensino e
Pesquisa do Hospital da Cidade, para entrega de documentos para matrícula e confecção do crachá de
acesso ao hospital.
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O programa teórico prático previsto segue as recomendações do Colégio Brasileiro de Cirurgiões-CBC, no
manual de para programas de Capacitação em Cirurgia Geral do CBC e será entregue aos capacitandos no
introdutório, dia 07 de março de 2019.
Documentos para Matrícula (autenticados ou apresentar original no momento da matrícula):
* Ficha cadastral de Matrícula, devidamente preenchida, impressa e assinada;
* 3 (três) fotos ¾;
* Cópia legível da cédula de identidade (não será aceita a Carteira Nacional de Habilitação);
* Cópia do CPF;
* Cópia do cartão de vacina (atualizado);
* Carteira do Registro definitivo do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (original ou cópia
autenticada).
* Cópia do título de eleitor e comprovante de quitação com a justiça eleitoral;
* Comprovante de quitação com o serviço militar (sexo masculino);
* Diploma original e cópia autenticada (frente e verso);
* Comprovante de Residência.
11- INÍCIO DO PROGRAMA:
7 de março de 2019.
A duração do programa é de 3 (três) anos.
Não serão ofertadas bolsas-auxílio.

12. INFORMAÇÃO SOBRE A CERTIFICAÇÃO:
O ingresso como membro Aspirante do CBC, ainda no primeiro ano, é obrigatório para receber o certificado de
conclusão do curso, conforme consta no Manual.

13- BIBLIOGRAFIA INDICADA PARA PROVA:
Conteúdo da prova: Cirurgia Geral
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Comissão organizadora do processo seletivo:
DIRETORIA TÉCNICA
SYDNEY AGARENO
SUPERVISÃO DO NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA
LUCIANA MATTOS
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO
PAULO AMARAL
FLÁVIO SINANO
COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL
PAULO AMARAL
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