
PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO EM 
CARDIOLOGIA PARA ANO DE 2018 

 
O Instituto do Coração Rio Preto, Incor Rio Preto, comunica que estarão abertas as 
inscrições para o Processo Seletivo para o “Programa de Estágio em Cardiologia”, para 
o ano de 2018, programa credenciado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). 

NORMAS GERAIS 

 
Pré-Requisito: Serão aceitos candidatos que comprovem 02 anos de Estágio ou 
Residência em Clínica Médica, cuja Instituição seja credenciada pela Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica (SBCM) ou Comissão Nacional de Residência (CNRM/MEC). 

Número de vagas: 8 (oito). 

Processo Seletivo: O processo seletivo se fará por meio de prova teórica, análise de 
currículo e entrevista. 

1- Prova teórica: 50 testes de múltipla escolha, de cardiologia clínica e clínica médica, 
com valor de 1. Assim o valor total máximo da prova será de 50 pontos. 
2- Análise de Currículo: A análise curricular será baseada em critérios pré-definidos, 
com valor total máximo de 30 pontos. 

a) - Participação em cursos de emergência, ainda válidos: ACLS - ATLS - SAVIC 
- 1 curso: 2,5 pontos 
- 2 ou mais cursos: 5,0 pontos 
b) - Participação em congressos de cardiologia: Regionais da SBC, Departamentos 
da SBC, SBC. 
- 1 congresso: 2,5 pontos 
- 2 ou mais congressos: 5,0 pontos 
c) - Apresentação de trabalhos em congresso: 10 pontos 
d) - Publicações em periódicos indexados: 10 pontos 
3- Entrevista: Entrevista com 3 membros do corpo docente. Valor total máximo 20 
pontos. 
A nota final do candidato será obtida pela somatória das notas da prova teórica + 
análise curricular + entrevista. 
 

DATAS 
1- Inscrições: As inscrições serão realizadas no período de 07/01 a 07/02/18 no site 
www.incorriopreto.com.br/estagio2018. O candidato deverá preencher a 
ficha de inscrição disponível no site e enviar uma cópia pela opção “Envio de Ficha de 
Inscrição”. O original deverá ser enviado junto com toda a documentação exigida até o 
dia 07/02/18 (data da postagem), pelo correio, via Sedex para o endereço: Avenida 



José Munia, 7301 Bairro Jardim Vivendas, CEP: 15085-895 – São José do Rio 
Preto – SP. 

2- Provas: 
a) Prova teórica: 15/02/18 - das 08:00 às 10:30 horas 
b) Entrevista: 15/02/18 - das 14:00 às 16:00 horas 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
 Preenchimento da ficha de inscrição disponível no site; 
 Curriculum Vitae (com comprovantes - não serão aceitas comprovações 

posteriores); 
 02 fotos 3x4 recentes; 
 Cópia do RG; 
 Cópia do CPF; 
 Cópia do CRM; 
 Cópia autenticada do diploma do curso de Medicina; 
 Cópia autenticada do Certificado de conclusão de Residência ou Estágio em 

Clínica Médica. Caso ainda não concluído será aceito uma declaração 
autenticada da Instituição constando o período de início e término do curso. 

 
O Resultado final será publicado no dia 20/02/18 no site do INCOR:  
www.incorriopreto.com.br 
 
MATRÍCULA 
A matrícula deverá ser realizada no Instituto do Coração Rio Preto – Incor Rio Preto, na 
Avenida José Munia, 7301 Bairro Jardim Vivendas em São José do Rio Preto, no 
período de 20 a 28/02/18, no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 15:00 às 17:00 
horas, com a Sra. Luciana Eva ou a Sra. Teresa Cristina. 

Caso haja vagas não preenchidas, serão convocados os candidatos da lista de espera 
respeitando-se rigorosamente a lista de classificação. 

 

INÍCIO DO ESTÁGIO 

O estágio terá início no dia 04/03/18. 


