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PROCESSO SELETIVO ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO HOSPITAL SANTA 
LUZIA -  REDE D’OR SÃO LUIZ – 2018 

 
EDITAL 02/2018 

 
A Unidade de Otorrinolaringologia do Hospital Santa Luzia – Rede D’Or São Luiz e o 

Instituto D´Or de Pesquisa e Ensino (Regional Brasília) iniciará o programa de 
Complementação Especializada em Otorrinolaringologia do Hospital Santa Luzia. O Estágio 
terá duração de 1 ano e tem como objetivo primordial complementar a formação 
otorrinolaringológica do estagiário através da exposição à pratica do atendimento em algumas 
áreas e subáreas de atuação do otorrinolaringologista, além de complementar a formação de 
profissionais na aquisição de maior experiência.   

O Estágio de Complementação Especializada em Otorrinolaringologia do Hospital 
Santa Luzia Rede D´Or São Luiz e Instituto D´Or de Pesquisa Ensino está completando 01 ano 
e consiste em um programa teórico-prático de 1 ano de duração direcionado a Médicos 
Otorrinolaringologistas recém especialistas, através de um programa de atividades promovidas 
pela equipe de otorrinolaringologia, sediado no Complexo Hospitalar Santa Luzia Rede D’Or 
São Luiz.  

Com este estágio, nossa equipe de Otorrinolaringologia tem como objetivos: (i) 
incentivar a Educação Médica continuada e o aprimoramento científico por meio de reuniões 
clínicas, discussão de casos, discussão de artigos científicos e participação em projetos 
científicos a serem desenvolvidos no Instituto D’Or; (ii) aprimorar o atendimento clínico-
cirúrgico do paciente otorrinolaringológico; (iii) dar acesso a protocolos institucionais e 
capacitar a próxima geração de otorrinolaringologistas para o mercado de trabalho regional do 
Centro-Oeste Brasileiro. 

O Hospital Santa Luzia é constituído por 181 leitos, possuindo área hospitalar 
especializada em pós-operatório de cirurgias das mais diversas especialidades. Sua unidade 
ambulatorial tem capacidade para mais de 1000 atendimentos por mês. Possui equipe 
multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, 
farmacêuticos, psicólogos e fonoaudiólogos. O Serviço de Otorrinolaringologia dispõe de 
movimento cirúrgico de cerca de 300 cirurgias por ano e 2000 atendimentos ambulatoriais por 
ano nas diversas áreas da otorrinolaringologia. O estagiário, ao cumprir carga horária de 1800 
horas total, poderá realizar visitas com participação da equipe multidisciplinar. O estagiário, ao 
cumprir carga horária de 1800 horas total, poderá participar de procedimentos clínico-cirúrgicos 
nas diversas subáreas com a equipe multidisciplinar. O estagiário será supervisionado, atuará em 
conjunto com a equipe e também será responsável pelo cuidado de pacientes. Será 
disponibilizada a participação nos cursos teórico-práticos promovidos pela Otorrinolaringologia. 
Assim, terá inúmeras oportunidades de aprendizado especializado em todos os aspectos das 
áreas e subáreas de atuação do Otorrinolaringologista, como: Laringologia, Rinologia, Otologia, 
Cirurgia Plástica da Face, Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial, Medicina do Sono e 
Otorrinopediatria. A carga horária de 35 horas semanais do programa de complementação 
especializada tem previsão de ser dividida conforme as seguintes atividades: ambulatório, centro 
cirúrgico, pronto socorro e estudo. 

Ressalta-se que o estagiário, quando responsável/corresponsável pelos pacientes 
atendidos, não poderá se ausentar das atividades acima descritas, ainda que concluídas as 5 
horas definidas para cada período, devendo sempre concluir suas atividades de maneira 
organizada, priorizando o bem-estar dos pacientes. 

O estagiário integra a equipe da OTOEX, pessoa jurídica com contrato para prestar 
serviços ao complexo hospitalar Hospital Santa Luzia e Hospital do Coração do Brasil da Rede 
D’Or São Luiz. Como integrante da equipe, é esperado que o estagiário tenha uma postura 
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alinhada à filosofia da OTOEX, buscando sempre o aperfeiçoamento contínuo e a prestação de 
um serviço de excelência. 
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HOSPITAL SANTA LUZIA REDE D’OR SAO LUIZ 
PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO ESPECIALIZADO EM 

OTORRINOLARINGOLOGIA  
PROCESSO SELETIVO PARA O ANO DE 2018 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
 

A Coordenação do Instituto de Pesquisa e Ensino (I’Dor Brasília) da Rede D’OR São 
Luiz S.A. e a Diretoria do Hospital Santa Luzia no uso de suas atribuições, faz saber que será́ 
realizada Seleção Pública para o preenchimento das vagas de ESTÁGIO 
COMPLEMENTAÇÃO ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA do Hospital 
Santa Luzia credenciado pelo Instituto de Pesquisa e Ensino da Rede D´Or (I´Dor) destinado a 
médicos brasileiros e/ou médicos portadores de diploma revalidado por universidade pública 
brasileira, que possuam título de especialista em Otorrinolaringologia reconhecido pelo 
Ministério da Educação (MEC) ou pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e 
Cirurgia Cérvico-Facial (ABORLCCF). O programa é oferecido de forma remunerada de 
acordo com as normas e condições que seguem:  
 

INSTRUÇÕES 
 
I. DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DO PROGRAMA 

1. PROGRAMA DE ACESSO INDIRETO (COM PRÉ-REQUISITO DE 
RESIDÊNCIA EM OTORRINOLARINGOLOGIA PELO MEC OU ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA CÉRVICO-FACIAL 
- ABORLCCF E APROVADO NA PROVA DE TITULO DA ESPECIALIDADE 
RECONHECIDO). 
 

CÓD. 
OPÇÃO  PROGRAMA  VAGA  DURAÇÃO  

02 Otorrinolaringologia 02 01 ano 

 
II. DAS INSCRIÇÕES  

• O candidato ao inscrever-se, estará declarando sob as penas da lei que concluiu o curso 
de graduação em Medicina, devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC), assim como os pré-requisitos exigidos para a especialidade, ou irá 
concluí-lo até́ a data de matrícula no programa pretendido, ou obteve revalidação do seu 
diploma segundo as leis vigentes.  

• A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação as quais não poderá́ alegar 
desconhecimento.  

• Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se sentido de 
recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos 
exigidos para a Seleção Publica. 

• As inscrições ficarão abertas no período de 05/02/2018 a 06/03/2018 até́ às 17h00min 
(horário de Brasília), através do site http://www.hsl.com.br/site  

http://www.hsl.com.br/site
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• As normas da seleção para os Programas de Residência Médica estarão disponíveis no 
site http://www.hsl.com.br/site até o encerramento do processo.  

• O candidato deverá, durante o período das inscrições e efetuar sua inscrição, conforme 
os procedimentos estabelecidos abaixo: 

• Preencher o Formulário de Inscrição (link) fornecendo, inclusive, as 
seguintes informações: nome, data de nascimento, número do CPF próprio, 
número do RG, com o respectivo Estado da Federação, órgão emissor e 
data da expedição, nome completo da mãe, número de inscrição no 
Conselho Regional de Medicina, nome e estado da Instituição de Ensino na 
qual se graduou, especialização que cursou como pré-requisito, enviar o 
formulário automático disponível (link).  

• Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto 
preenchimento do Formulário de Inscrição. 

• Enviar:  
 Curriculum Vitae, preferencialmente Lattes. 
 Cópia simples do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de 

Medicina e do Histórico Escolar. 
 Cópia simples da declaração ou certificado de Residência Médica 

cursada reconhecida pelo MEC ou  declaração de que está cursando a 
Residência Médica, no seu último ano.  

 Os documentos poderão ser enviados por e-mail 
(juliana.asouza@hsl.com.br) documentos escaniados ou entregues no 
Hospital Santa Luzia (Shls 716, s/n - Conjunto E - Lote 05 - Asa Sul, 
DF, 70390-903, sala do I´Dor 1º subsolo) ou por anexo a ficha de 
inscrição. 

• Pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta 
reais) – dados de conta corrente a ser informada durante o período de 
inscrição. 

• O candidato deverá portar documento de identidade e boleto de pagamento 
comprovadamente quitado PARA A REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO.   

• O Hospital Santa Luzia Rede D’Or São Luiz não se responsabiliza por solicitações de 
inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica por falha de envio da ficha de 
inscrição e do Curriculum Vitae. O descumprimento das instruções para inscrição 
implicará a não efetivação da inscrição.  

• As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade 
do candidato, reservando-se o Hospital Santa Luzia, o direito de excluir da Seleção 
aquele que não preencher esse documento oficial de forma completa e correta e/ou 
fornecer dados comprovadamente inverídicos ou falsos.  

• O Hospital Santa Luzia se exime das despesas com viagens e estada dos candidatos para 
prestar a entrevista da Seleção Pública ou qualquer uma das suas etapas.  

• A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova teórica, 
prova prática e entrevista, deverá levar um acompanhante que ficará em sala reservada e 
que será́ responsável pela guarda da criança. Não haverá́ compensação do tempo de 
amamentação.   

•  
 

http://www.hsl.com.br/site
mailto:juliana.asouza@hsl.com.br
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III. PROVAS / ENTREVISTA / ANÁLISE DE CURRICULUM VITAE  

• A Prova escrita ocorrerá em 08/03/2018 com início às 09h. 
• Constará de prova com questões dissertativas gerais para avaliar o candidato do ponto 

de vista de competências médicas. 
• A Prova terá caráter classificatório e eliminatório.  
• Será eliminado o candidato com nota na prova dissertativa menor que 80 (oitenta). 

Duração 60 minutos 

Peso da Prova  50% 

Data da avaliação 08/03/2018 

Horário 09:00h 

Local Hospital Santa Luzia - SHLS 716, s/n. 
Conjunto E, Lote 05, Asa Sul, 
Brasília/DF, 70390-903, Subsolo. 

Divulgação do resultado 09/03/2018 

• As entrevistas serão realizadas individualmente.  
• A análise do Curriculum Vitae será realizada por uma Comissão do Programa de Estágio 

Especializado Otorrinolaringologia. 
• Entrevista e analise de curriculum terão caráter classificatório e eliminatório.  
• Serão eliminados os candidatos com nota inferior a 80 (oitenta) na média da pontuação 

das duas avaliações (entrevista e analise de curriculum.  
• Os itens a serem avaliados e seus respectivos pesos estão relacionados a seguir:  

Duração 30 minutos 

Peso da Entrevista e Analise de 
Curriculum 

50% 

Data da avaliação 08/03/2018 

Horário 10:00h 

Local Hospital Santa Luzia - Shls 716, s/n. 
Conjunto E, Lote 05, Asa Sul, 
Brasília/DF, 70390-903, Auditório 
HCBr 3º andar. 

Divulgação do resultado 09/03/2018 

 
• Durante a análise de CV serão observados os seguintes itens:  

Critério Analisado Pontuação 

Performance no Curso Médico  10 

Estágios Acadêmicos  10 
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Produção Científica  10 

Língua Estrangeira  10 

Participação em Congressos  10 

Duas Cartas de Recomendação (uma 
delas deve ser do supervisor da 
residência médica que cursou) 

10 

Máximo de pontos  60 

 
 
 
 

• Durante a entrevista serão observados os seguintes itens:  

Critério Analisado Pontuação 

Capacidade de comunicação e argumentação  10 

Clareza de raciocínio  10 

Coerência  10 

Apresentação e postura  10 

Máximo de pontos  40 

 
IV. DA PRESTAÇÃO DA PROVA E DA ENTREVISTAS  

• Prova e Entrevista serão aplicadas na data prevista no edital, na cidade de Brasília, 
Distrito Federal. 

• Somente será admitido à sala, o candidato que estiver portando documento de 
identidade original que bem o identifique (fotografia), como: Cédula de 
Identidade (R.G), Carteira Nacional de Habilitação (Lei no 9.503/97), Carteira 
de Trabalho – CTPS, Identidade Profissional, Passaporte, ou outro documento 
admitido por Lei.  

• Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identificação do candidato.  

• Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia de realização da 
entrevista, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou 
furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido 
à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão 
digital.  

• Não haverá segunda chamada ou repetição de entrevista e/ou prova.  
• O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização 

da entrevista como justificativa de sua ausência.  
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• O não comparecimento à entrevista, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação na seleção.  

• Motivará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis, à burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste 
Edital.  

• Em hipótese alguma será́ realizada entrevista fora do local e horário determinado.  
 
V. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

• A nota final dos candidatos habilitados será́ igual à soma das notas obtidas na Prova,  
Análise de Curriculum e na Entrevista, multiplicadas por seus respectivos pesos.  

• Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final.  
• Na hipótese de igualdade de nota final, terá́ preferência o candidato que tiver, nesta 

ordem de critério para desempate: 
• 1o Maior nota na entrevista e análise de Curriculum Vitae;  
• 2o Maior idade, com privilégio para o mais velho.  

• O resultado do processo seletivo será́ em 09/03/2018.  
 
VI. DA DIVULGAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS APÓS RECURSOS.  
 
Os resultados finais serão divulgados por meio do site Rede D’Or São Luiz S.A. ou por e-mail 
enviado pelo I´Dor partir do dia 11/03/2018.  
 
VII. DOS RECURSOS  

• Será admitido recurso quanto: 
• À publicação de Edital ou aviso pertinentes ao processo seletivo;  
• À divulgação dos resultados finais.  

• O prazo para interposição de recurso será de até 2 (dois) dias úteis após a concretização 
do evento que lhes disser respeito, tendo como termo inicial o 1o dia útil subsequente à 
data do evento a ser recorrido, e resposta em no máximo 2 (dois) dias da data de 
interposição.  

• Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 1, deste 
Capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.  

• Os recursos deverão ser protocolados no Hospital Santa Luzia, Brasília DF, no horário 
das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h00, no setor de IDOR.  

• O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada, para 
tanto, a data do protocolo feito pelo Hospital Santa Luzia.  

• Os candidatos deverão entregar o recurso em 02 (duas) vias (original e uma cópia). Os 
recursos deverão ser digitados. Cada questão ou item deverá ser apresentado em folha 
separada, identificada conforme modelo a seguir. 

• A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.  

• Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste capítulo não 
serão avaliados.  
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Modelo de Identificação de Recurso 
Seleção pública: Estágio de Especialização em Otorrinolaringologia 2018 do Hospital Santa 
Luzia Rede D’Or São Luiz S.A. 
 
Candidato: ____________________________________________________  
No do Documento de Identidade: ___________________________________  
Especialidade:__________________________________________________  
Prova (questões): __________________________________________________  
Entrevista: __________________________________________________  
Análise de Curriculum: ________________________________________    
 
Fundamentação e argumentação lógica:  
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
 
Data: _____/_____/_____  
Assinatura: ____________________________________________________  
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VIII. DA MATRÍCULA 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS: Para matricular-se, o candidato selecionado deverá entregar 
pessoalmente ou por procurador oficialmente constituído, a seguinte documentação: 

• Duas fotos 3X4 recentes e coloridas; 
• Cópia autenticada do Diploma de Médico  
• Cópia autenticada do Registro (CRM) junto ao Conselho Regional de Medicina do 

Distrito Federal, se já o possuir, do contrário, entregar o que já possui de outro estado e 
posteriormente deverá trazer o do Distrito Federal; 

• Cópia autenticada da declaração ou certificado de Residência Medica Cursada 
reconhecida pelo MEC.  

• Cópia autenticada do Título de Especialista reconhecido pela ABORLCCF -  descrita 
como pré-requisito a vaga; 

• Cópia autenticada do CPF;  
• Cópia autenticada do R.G. (Cédula de Identidade);  
• Cópia do Título de Eleitor e comprovante de obrigações eleitorais; 
• Carteira de vacinação atualizada;  
• Comprovante de endereço atualizado (com CEP) em nome do candidato;  

 
• O não comparecimento no prazo estipulado implicará da desistência do candidato.  

• De acordo com as disposições desse edital, os excedentes serão convocados para 
matrícula, por ordem rigorosa de classificação, com prazo de 24 horas para sua 
realização.  

Cronograma 

27/03/2018  Matricula  

28/03/2018  Convocação para matrícula de suplentes após as 14 horas  

 
IX. DO INÍCIO DO PROGRAMA 

DATA: 02/04/2018 (até 31/03/2019) 
Horário: 08 horas 
Local: Hospital Santa Luzia – Ambulatório de Otorrinolaringologia.  

 
X. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

• Os candidatos brasileiros com curso no exterior deverão apresentar o diploma 
revalidado por Universidade pública, na forma da lei e, se estrangeiro, também deverá 
apresentar visto permanente e proficiência da língua portuguesa comprovada por 
instituição oficial (CELPE-BRAS), registro no CRM de acordo com a Resolução CFM 
no 1669 / 2003 e alterações posteriores.  

• A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a 
aceitação tácita das condições da seleção, tais como se acham estabelecidas no Edital e 
nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e 
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instruções específicas para a realização da Seleção, acerca das quais não poderá́ alegar 
desconhecimento.  

• A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que 
verificados posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do 
candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa, civil e criminal.  

• Todos os cálculos de pontuação referentes ao Julgamento e à Classificação dos 
candidatos serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima 
sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco.  

• No ato da matrícula, o candidato deverá assinar o Termo de Compromisso com o 
Hospital Santa Luzia, no qual se compromete a respeitar o Regulamento do Programa 
de Estágio de Especialização em Otorrinolaringologia, e do lugar aonde vier a cumprir 
planos e programas didático-científicos, elaborados pelas coordenadorias dos 
programas.  

• Os itens do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumado o evento que lhes disser respeito, circunstância que será́ 
mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.  

• As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas a critério exclusivo e 
irrecorrível do Hospital Santa Luzia.  

• Os casos omissos serão resolvidos pelo Hospital Santa Luzia.  
 

Brasília, 23 de Janeiro de 2018 
 

Prof. Dr. Juliana Ascenção de Souza 
Coordenadora do I’Dor Brasília - Instituto de Ensino e Pesquisa 

Rede D’Or São Luiz S.A. – Unidade Santa Luzia 
 
 

Guilherme Villa 
Diretor Geral da Rede D’Or São Luiz S.A. Regional Distrito Federal 

 

 


