
EDITAL PARA INSCRIÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA ESTÁGIO 

TEÓRICO-PRÁTICO EM TERAPIA INTENSIVA E  UNIDADE CORONARIANA  

DA CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ – 2021 

 

1) DO CURSO 

As inscrições para o XV curso preparatório para realização da prova para estágio em terapia 

intensiva (CTI) e unidade coronariana (UCO)  da Casa de Saúde São José (CSSJ)  devem ser 

realizadas a partir do dia 30 de setembro através do site www.peps.com.br  até o dia 01 de 

dezembro ou até alcançar o número máximo previsto de inscritos. 

Público alvo: Estudantes de medicina a partir do sexto período e médicos.  

O acesso do aluno ao conteúdo do curso ocorre com a visualização online das aulas através da 

plataforma digital de ensino para profissionais de saúde, PEPS -> www.peps.com.br. Lá o aluno terá 

acesso irrestrito a todo conteúdo de aulas ( totalizando 30 horas ) do curso até 90 dias da sua data 

de inscrição.  Durante esse período, as aulas poderão ser assistidas de qualquer lugar, em qualquer 

dispositivo com acesso a internet e por um ilimitado número de vezes. 

O curso está mais completo em relação ao ano passado, com a revisão e acréscimo de aulas que 

abordam diferentes aspectos relevantes para a condução do paciente crítico.  

Os seguintes temas serão abordados: 

1) Infecções relacionadas a cateteres: Diagnóstico e tratamento 

2) Pneumonias 

3) Sepse 

4) Monitorização Hemodinâmica 

5) Tromboembolismo venoso 

6) Insuficiência respiratória aguda 

7) Uso da Ventilação Não Invasiva 

8) Ventilação Mecânica 

9) Distúrbios hidroeletrolíticos 

10) Crise hiperglicêmica 

11) Choque 

12) Insuficiência cardíaca aguda 

13) Síndromes aórticas agudas 

14) Síndrome coronariana aguda sem supra de ST 

15) Dor torácica 

16) Infarto agudo com supra de ST 

17) Uso de hemoderivados e hemocomponentes 

18) Hipertensão abdominal e Síndrome compartimental abdominal 

19) Pancreatite aguda 

20) Terapia Intensiva na obstetrícia 

21) Terapia Nutricional no paciente grave – Primeira parte 

http://www.peps.com.br/
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22) Terapia Nutricional no paciente grave – Segunda parte 

23) Emergências Onco- Hematológicas 

24) Revisão da literatura e experiência no Tratamento de COVID-19 grave 

25) Sedação e analgesia em CTI 

26) Delirium 

27) Profilaxias no doente crítico 

28) Ressuscitação cardiopulmonar 

29) Arritmias 

30) AVC e coma 

31) Análise de exames de imagem do paciente crítico 

32) Mecanismos de resistência bacteriana e novos antibióticos 

33) Endocrinologia no paciente crítico 

34) Pós operatório de cirurgia cardíaca 

35) Abordagem ao paciente politraumatizado 

36) TCE e TRM 

37) Manejo de via aérea avançada e cirúrgica 

38) Morte encefálica e cuidados com potencial doador 

39) Cuidados Paliativos 

40) Terapia Intensiva Cirúrgica 

41) Posição Prona 

42) Aulas baseadas em casos clínicos que misturam diversos conteúdos abordados no curso 

43) Questões comentadas de treinamento para a prova 

 

Somente será fornecido certificado e permitido realizar a prova os alunos que visualizarem  

pelo menos 80% das aulas pela plataforma. O certificado será entregue no final do curso, e será 

enviado eletronicamente após a data da prova. Em caso de necessidade de reenvio do 

certificado, o mesmo deve ser solicitado por e-mail até o dia 28/02/2022 

(suporte@peps.com.br). 

Investimento: R$ 700,00. O pagamento deve ser realizado através da plataforma digital com 

cartão de crédito ou boleto bancário : www.peps.com.br . 

 

2) DA PROVA 

A prova deverá ser realizada  no dia 18/12/2021, ás 9h e contará com 40 questões de múltipla 

escolha.  

Não será permitida a consulta de material didático ou o uso de equipamento eletrônico 

durante a prova. O candidato deverá levar caneta azul ou preta. 

As questões rasuradas serão desconsideradas. 

Na ocasião da prova, o aluno deverá optar por estágio em CTI ou UCO.  

Os 14 candidatos ao estágio em CTI mais bem relacionados serão aprovados. 

Os 7 candidatos ao estágio em UCO mais bem relacionados serão aprovados. 

http://www.peps.com.br/


Em casos de empate a preferência será do candidato no período mais adiantado na faculdade. 

Em caso de persistência de empate, a preferência será do candidato mais velho. 

Local da prova: Centro Empresarial Mourisco. Praia de Botafogo, 501- Botafogo, RJ.  

 

 

3) DA PANDEMIA COVID-19 

ATENÇÃO:  A COORDENAÇÃO DO CURSO SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR A DATA E HORÁRIO 

DA PROVA SE ASSIM FOR NECESSÁRIO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA COVID-19. O VALOR 

INVESTIDO NO CURSO NÃO SERÁ DEVOLVIDO EM FUNÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA DATA DA 

PROVA. 

EM FUNÇÃO DA PANDEMIA, O AUDITÓRIO RESERVADO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESTÁ 

COM SUA CAPACIDADE REDUZIDA, PORTANTO O NÚMERO DE VAGAS PARA O CURSO ESTÁ 

MENOR DO QUE EM ANOS ANTERIORES. 

PARA REALIZAÇÃO DA PROVA É OBRIGATÓRIO QUE O CANDIDATO VENHA DE MÁSCARA 

CIRÚRGICA, N95 OU PFF2.  

  

 

4) DO ESTÁGIO 

Estão sendo oferecidas 21  vagas para o estágio.   Bolsas de R$ 500,00 mensais serão 

oferecidas. 

Número total de vagas para estágio: 21 

Número de vagas para CTI: 14 

Número de vagas para Unidade Coronariana: 7 

Número total de bolsas: 21 

Início do estágio: 01/02/2022   // Duração do estágio: 12 meses 

Carga horária: 12 horas diurnas, de segunda a domingo. O dia de cada estagiário será definido 

por ordem de classificação. 

Pontos importantes: 

1)  Contratos feitos através do CIEE – Centro Integração Empresa Escola;  

2)  A CSSJ possui ambiente de simulação realística para treinamento prático. 

3)  A CSSJ conta com Programas de Residência Médica em diferentes especialidades.  

4) Possibilidade de participação em projetos de pesquisa. 

5) Percentual dos alunos que recomendariam o curso a amigos: 97% 

Informações:  duvidas@peps.com.br 

QUESTÕES NÃO DEFINIDAS NESTE EDITAL DEVERÃO SER RESOLVIDAS COM A COORDENAÇÃO. 

Centro de Estudos – Casa de Saúde São José 

mailto:duvidas@peps.com.br


 


