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PROCESSO SELETIVO N° 1003/14 

MÉDICO NUTRÓLOGO 
Lotação: Unidade Clínica de Terapia Intensiva 

 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Responsável pela assistência especializada aos pacientes com deficiência nutricional, 
em particular doentes críticos, sob coordenação da UTI Clínica e pelo atendimento aos 
pedidos de consultas. 
 
PRÉ - REQUISITOS: 
 Graduação em Medicina; 

 Inscrição no CRM – SP; 

 Residência Médica ou Estágio de longa duração 1 ano (carga horária mínima de  
1920 horas) em Nutrologia; 

 Título de Especialização pelo SBNPE ou Título de Especialização pela Nutrologia 
reconhecida pela AMB; 

 Disponibilidade de 20h/s, horário variável, dentro do período das 8h00 às 17h00. 

 

 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 
Inscrição: Retirar comprovante de inscrição, mediante a entrega do Títulos/Currículos 
e cópias dos comprovantes dos pré-requisitos exigidos (Graduação, Residência ou 
Estágio, Título de Especialização e CRM-SP). 
      Período de 14/04 a 12/05/14 (exceto sábados, domingos e feriados) 
      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). 
 
Títulos / Currículo: pontuado de 0 a 100.  
Entregue no Ato da Inscrição 
 
Entrevista: nota de 0 a 100 pontos. 
Data: 15/05/2014 
Horário: 9:00h 
Local: Secretaria da UTI do Instituto do Coração 
           Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 – BL II – 2º andar – Sala 10. 
 
Serão considerados classificados os candidatos com média, entre as duas etapas, 
igual ou superior a 70 pontos. 
 

SALÁRIO: R$ 3.049,87 + Benefícios (VT e VA= R$ 93,47) 
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 ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. As inscrições 
poderão ser realizadas por terceiros. 

 A divulgação do resultado final do Processo Seletivo será pelo site do InCor 
(www.incor.usp.br). 

 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 ou Estágio, Título de Especialização e CRM-SP – 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 na Avaliação Técnica; Maior nota na Entrevista Individual 
(quando realizada); 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. 

 PROGRAMA: 

 Conceito de monitoramento, triagem nutricional e banco de dados; 

 Avaliação nutricional com enfoque no cardiopata e pneumopata; 

 Conhecimento aprofundado das indicações, complicações, manutenção e controle clínico 

laboratorial da Terapia Nutricional Enteral e Parenteral. 


