EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SELEÇÃO DE MÉDICO ESTAGIÁRIO NA
ÁREA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA
O Centro Geriátrico Júlia Magalhães (Obras Sociais Irmã Dulce), com sede na cidade de Salvador
Ba, Avenida Bonfim, nº 161, Largo de Roma, através do Núcleo de Ensino em Geriatria e
Gerontologia, devidamente representada pela coordenadora da Residência Médica Dra. Josecy
Peixoto, CONVOCA através do presente edital, os profissionais médicos que concluíram o curso
de medicina para participar da seleção para 05 (cinco) vagas para O PROGRAMA DE
ESTÁGIO MÉDICO NA ÁREA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA. O curso será
teórico prático com duração de 02 anos, é reconhecido pela SBGG ( Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia) e oferece cinco vagas, só terá direito a receber o certificado de conclusão
do curso o médico estagiário que complementar dois anos de curso (carga horária 40/semanais).
Os profissionais médicos deverão ter como pré-requisito Residência Médica na área de Clínica
Médica concluída ou estágio comprovado na área por no mínimo um ano em Instituição de Ensino.
A prova será realizada na sede do Centro Geriátrico Júlia Magalhães, Av. Bonfim, 161, Largo de
Roma, Salvador-Bahia no dia 03 de fevereiro de 2020 das 9 às 11:30h, com duração de 2h:30
minutos. Início às 09h, horário local.
As inscrições estarão abertas de 06/01/2020 à 30/01/2020, taxa de inscrição no valor de 200,00
(duzentos) reais, o pagamento é via depósito no Banco Bradesco, conta corrente 11146-5, agencia
2864. Comunicar a inscrição através de e-mail marise.pinho@irmadulce.org.br .Trazer o boleto
bancário e documentos solicitados no edital no dia da prova, assim como, carteira do CREMEB,
currículo, comprovante dos pré - requisitos solicitados neste edital.
A seleção constará de duas etapas:
- Avaliação de currículo, que deverá ser entregue no dia da prova, com comprovação dos prérequisitos exigidos;
- Prova de conhecimentos na área de clínica médica, composta por 20 questões de múltipla
escolha (eliminatória e classificatória).
-Entrevista
- Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 7,0 (sete pontos), e às vagas
serão ocupadas de acordo com a ordem de classificação. Caso haja desistência no período de até
60 dias, às vagas liberadas serão ocupadas pelos candidatos subsequentes.
O Programa para Médico Estagiário na Área de Geriatria e Gerontologia é
ministrado pelas Obras Sociais Irmã Dulce, reconhecido pelo MEC ( Ministério de Educação e
Cultura) como Hospital de Ensino, devidamente cadastrado na SBGG (Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia). Tem duração de dois anos, carga horária de 40 horas semanais,
obedecerá ao mesmo programa do Curso de Residência Médica em Geriatria e Gerontologia da
Instituição.

O estágio tem como objetivo capacitar médicos para assistência geriátrica e gerontológica
especializada:
➢ Reconhecimento das alterações fisiológicas de natureza biopsicossocial características do
envelhecimento;
➢ Diagnóstico das doenças que ocorrem comumente no envelhecimento que determinam ou
não incapacidade ou perda de autonomia;
➢ Informação sobre o rastreamento de doenças que limitam o processo usual do
envelhecimento, com risco de passarem desapercebidas na consulta do indivíduo idoso;
➢ Orientações terapêuticas para as patologias mais prevalentes no idoso;
➢ Decisões éticas e humanitárias;
➢ Manejo de situações específicas, especialmente reabilitação e terminalidade;
➢ Trabalho multidisciplinar;
➢ Realização de trabalhos científicos.
Os médicos participantes do curso receberão uma bolsa auxilio no valor de R$ 2.300,00 ( dois
mil e trezentos reais). O curso é composto por aulas teóricas e práticas, em que os
participantes cumprirão escalas de plantão e atendimento a nível ambulatorial no Centro
Geriátrico da OSID.
Conteúdo para prova de conhecimentos na área de clínica médica:
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Dislipidemia
Hipertensão
Diabetes
Insuficiência Cardíaca
DPOC
Infecções
Insuficiência Renal
Insuficiência Hepática
Insuficiência vascular periférica
Osteoartrite
Osteoporose
Dor persistente
Incontinência urinaria.

Programa Cientifico do Estagio
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Conceitos Gerias
Avaliação clinica do idoso
Is Geriátricos
Demências
Depressão
Delirium
Incontinências
Iatrogenia
Imobilidade

➢ Instabilidade postural /quedas
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Farmacologia
Obstipação
Diabetes
Hipertensão
Câncer no idoso
Doença de Parkinson
Neuropatias
TVP e insuficiência vascular
Osteoartrose
Osteoporose
Artrite reumatoide
Tireopatias
Doenças cérebro – vasculares
Disfunção erétil
DPOC
Idoso grave
Cirurgia no idoso
Promoção de saúde / prevenção de doenças
Investigação hematológica

Temas em Gerontologia:
➢ Úlceras por pressão
➢ Psicologia do envelhecimento:
➢ Aspectos de envelhecimento
➢ Abordagem do idoso internado
➢ Finitude
➢ Aspectos sociais
➢ Maus tratos
➢ Cuidados básicos ao idoso
➢ Reabilitação no Idoso
➢ Aspectos nutricionais.
Salvador, 03 de janeiro de 2020
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