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PROCESSO SELETIVO N° 1090/16

MÉDICO PLANTONISTA
Lotação: Divisão de Pneumologia
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Atuar em regime de plantão prestando atendimento médico a pacientes com doenças
respiratórias, a fim de diagnosticar e determinar o quadro clínico apresentado, solicitando
exames complementares quando necessário, dentro dos padrões de qualidade definidos para
área.
 PRÉ - REQUISITOS:
 Graduação em Medicina;
 Registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - CREMESP
 Certificado de Conclusão de Residência Médica em Programa credenciado pela Comissão
Nacional de Residência Médica (CNRM) na especialidade de Pneumologia ou
 Título de Especialista emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB) na especialidade de
Pneumologia
 Disponibilidade para atuar 24 horas semanais/ plantão de 12h conforme escala.
 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
 Inscrição: Retirar comprovante de inscrição, mediante a entrega do Títulos/Currículo e
cópias dos comprovantes dos pré-requisitos exigidos (Graduação, Residência Médica em
Pneumologia ou Título de especialista em Pneumologia e CREMESP).
Período: de 12 a 14/09/2016
Horário: das 8:30h às 11:30h
Local: Recrutamento e Seleção do Instituto do Coração
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 – BL I – 2º andar (Metrô Clínicas).
 Prova Escrita: Eliminatória – Nota de corte 70 (escala de 0 – 100) Peso 2.
Data:20/09/2016 (terça feira)
Horário: das 08:00h às 10:00h
Local: InCor – Bl II – 6 andar – sala de reuniões Pneumologia e Cirurgia Torácica
 Entrevista: Eliminatória – Nota de corte 70 (escala de 0 – 100) Peso 3.
Data:20/09/2016 (terça feira)
Horário: das 10:30h às 12:00h
Local: InCor – Bl II – 6 andar – sala de reuniões Pneumologia e Cirurgia Torácica
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 Títulos / Currículo: Eliminatória – Nota de corte 70 (escala de 0 – 100) Peso 5.
Entregues no Ato da Inscrição
 Critério de Classificação:
Serão considerados para fins de classificação apenas os candidatos que obtiverem nota
maior ou igual a 70 em cada uma das etapas.
Serão classificados os candidatos que obtiverem Média Ponderada [( P Escr X 2) + ( Entrev
X 3) + ( Títulos X 5 )] / 10 maior ou igual a 70 pontos.

Valor do plantão/12 horas: R$ 1.130,97 + DSR
+ BENEFÍCIOS: VT, VR e VA
ORIENTAÇÕES GERAIS:
 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. As inscrições
poderão ser realizadas por terceiros.
 A divulgação dos resultados das Etapas do Processo Seletivo serão feitas pelo site do InCor
(www.incor.usp.br).
 O candidato é responsável por acompanhar o desdobramento do Processo Seletivo,
consultando o site do InCor na área “Processos Seletivos” no campo “Em
andamento/Convocações sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento.
 Em todas as Etapas do Processo Seletivo o candidato deverá comparecer munido da Cédula
de Identidade ou Documento Oficial com foto, para identificação (original). A não
apresentação implicará no impedimento da participação.
 A comprovação dos Pré-requisitos é obrigatória para participação no Processo Seletivo
(cópia simples dos comprovantes dos pré-requisitos exigidos: Graduação em Medicina;
Residência Médica em Pneumologia ou Título de Especialista em Pneumologia e Registro no
CREMESP – anexas ao currículo e entregues no ato da inscrição).
 Em caso de igualdade de classificação, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes
critérios de desempate: Maior nota nos Títulos; Maior nota na Entrevista; Maior nota na
Prova escrita; Maior número de filhos; For casado.
 O referido processo seletivo terá prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado por
mais um ano, a critério do Presidente da Banca Examinadora.
 Os processos seletivos realizados pela Fundação Zerbini são sujeitos à fiscalização anual do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para verificação de sua regularidade.
 PROGRAMA:
 Anatomia e função do sistema respiratório;
 Mecanismos de defesa do sistema respiratório;
 Doenças do trato respiratório superior;
 Doenças do trato respiratório inferior;
 Pneumonias agudas virais;
 Pneumonias agudas bacterianas;
 Asma;
 Doença pulmonar obstrutiva crônica;
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Pneumonias em imunodeprimidos;
Derrames pleurais;
Fibroses Cística e Bronquiectasias;
Deficiência de alfa-1 antitripsina;
Tuberculose;
Micobacterioses atípicas;
Micoses pulmonares;
Malformações congênitas do trato respiratório;
Malformações da caixa torácica e suas manifestações;
Cor pulmonale;
Doenças intersticiais pulmonares;
Comprometimento pulmonar em situações de Imunodeficiências;
Síndrome do desconforto respiratório agudo;
Embolia pulmonar;
Distúrbios do sono e apnéia obstrutiva do sono;
Oxigenoterapia das doenças agudas e crônicas;
Ventilação mecânica invasiva e não invasiva;
Reabilitação pulmonar;
Transplante pulmonar;
Imunização e prevenção para as doenças respiratórias;
Tabagismo ativo e passivo;
Toxicidade pulmonar a drogas;
Doenças da caixa torácica, musculatura respiratória e diafragma;
Hipertensão pulmonar;
Cuidados terminais ao paciente grave.
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