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PROCESSO SELETIVO N° 1227/19

MÉDICO CARDIOLOGISTA
Lotação: Sc de Eletro de Esforço


DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Orientar, executar e efetuar exames ergométricos e/ou estresses farmacológicos em
pacientes, diagnosticando e determinando o estudo clínico atual, bem como avaliação
prognóstica e controle terapêutico dos mesmos; participar de atividades didáticas e
cientificas;

manipular

equipamentos

e

medicamentos

utilizados

em

emergências

cardiológicas; avaliar clinicamente os pacientes, verificando suas condições para realização
de exames; interpretar e analisar os resultados obtidos.



PRÉ - REQUISITOS:

 Graduação em Medicina;
 Residência Médica e/ou Estágio em Cardiologia reconhecido pela Sociedade Brasileira
de Cardiologia, com duração mínima de 02 anos;
 Curso adicional em Ergometria reconhecido pelo MEC e/ou complementação
especializada em Métodos Gráficos, concluídos ou em curso;
 Inscrição no CRM – SP;
 Conhecimentos da Língua Inglesa;
 Disponibilidade para atuar 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira (08x14h ou
13x19h) e aos sábados das 08hx12h, ou conforme necessidade da área.



ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

Inscrição: Retirar comprovante de inscrição, mediante a entrega de Currículo e cópias
simples do comprovante da Graduação, CRM-SP e Residências e/ou Estágios.
Período: de 16 a 25/09/2019 (exceto sábado e domingo).
Horário: das 08h às 11h
Local: Recrutamento e Seleção do Instituto do Coração
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 – BL I – 2º andar (Metrô Clínicas).
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Prova Escrita: Eliminatória – Nota de corte 60 (escala de 0 – 100) Peso 2.
Data: 30/09/2019 (segunda-feira)
Horário: 09h
Local: InCor – Bloco I – 2º Andar – Sala 3

Entrevista: Eliminatória – Nota de corte 60 (escala de 0 – 100) Peso 3.
Data: 30/09/2019 (segunda-feira)
Horário: na sequência da Prova Escrita
Local: InCor – Bloco I – 2º Andar – Sala 3

Títulos/Currículo: Eliminatória – Nota de corte 60 (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 60 em cada uma das etapas.
Serão classificados os candidatos que obtiverem Média Ponderada [(Prova Escrita X 2) +
(Entrevista X 3) + (Títulos X 5)] / 10 maior ou igual a 60 pontos.



ORIENTAÇÕES GERAIS:

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. Só serão
aceitas inscrições realizadas no período definido. As inscrições poderão ser realizadas
por terceiros.
 A comprovação dos Pré-requisitos é obrigatória para participação no Processo Seletivo
(Currículo com cópias simples do comprovante da Graduação, do CRM-SP e das
Residências e/ou Estágios).
 A não comprovação dos pré-requisitos implicará na exclusão da inscrição do candidato.
 A Prova Escrita está prevista para o dia 30/09/2019 (segunda-feira) e a Entrevista será
realizada na sequência.
 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 sua participação.
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 O candidato será responsável por acompanhar o desdobramento do Processo Seletivo,
consultando o site do InCor na área “Processos Seletivos” no campo “Em
andamento/Convocações”.
 Em caso de igualdade de classificação, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes
critérios de desempate: Maior idade; 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.

SALÁRIO: 8.258,64
Benefícios (VT + VR R$ 360,00 + VA R$ 121,26)



PROGRAMA:

Eletrocardiologia básica:
Noções de eletrocardiologia celular;
Derivações eletrocardiográficas;
Conceito de vetor;
Condução Atrioventricular;
Sobrecargas;
Eletrocardiograma no Infarto do Miocárdio;
Eletrocardiograma nas principais cardiopatias congênitas;
Arritmias cardíacas;
Monitorização ambulatorial do ECG (Holter e Looper): metodologia e análise dos principais
parâmetros.

Cardiologia do Exercício e Esporte:
Teste ergométrico, teste cardiopulmonar de exercício e outros estresses Cardiovasculares:
- Indicações, contra-indicações, protocolos e interrupção do exame;
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- Interpretação dos parâmetros clínicos, eletrocardiográficos, metabólicos e
hemodinâmicos;
- Valor diagnóstico e prognóstico dos Estresses Cardiovasculares;
- Teste de esforço em populações especiais: mulher, diabético, geronte e após
revascularização do miocárdio.
Reabilitação Cardiovascular;
Cardiologia do esporte.

Cardiologia Geral:
Doença arterial coronariana;
Doença cardíaca valvar;
Hipertensão arterial;
Insuficiência cardíaca;
Doença cardiovascular na mulher;
Diabetes Mellitus e o sistema cardiovascular;
Canalopatias e outras síndromes que cursam com arritmias cardíacas.

Assuntos Gerais:
Pacote Office;
Interpretação de texto em inglês;
Bioestatística.

