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CONCURSO PARA ACADÊMICO-BOLSISTA DA “FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE” 

EDITAL 

01. A “Fundação Municipal de Saúde – FMS” realizará processo seletivo 

para estágio como Acadêmico-bolsista de medicina nas áreas: 

Obstetrícia e Clínica Cirúrgica.  

02. O concurso constará de prova escrita com 25 questões de múltipla 

escolha. O concurso terá validade de 01 (um) ano e não haverá 

prorrogação. 

03. O conteúdo programático de cada área está descrito em Anexo I. 

04. Pré-requisitos: 

a. Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Medicina 

devidamente comprovado; 

b. Para área de obstetrícia, o candidato deverá ter sido aprovado na 

disciplina de obstetrícia e para a área de clínica cirúrgica estar 

matriculado no 8º período. 

c. Apresentar regularidade de matrícula semestralmente. 

d. Não concluir o curso de medicina durante o período de realização 

do estágio. 

05. Cada candidato só poderá escolher uma área ao qual concorrerá ao 

estágio. 

06. Não serão aceitas inscrições de acadêmico que estão cursando os dois 

últimos períodos  

07. O critério de desempate será a nota do rendimento acadêmico (Histórico 

Escolar). 

08. A ordem de convocação é pelas maiores notas e de acordo com a 

necessidade da Fundação Municipal de Saúde.  

09.  A jornada do estágio será de 24 horas semanais em regime de plantão, 

sendo 01 (um) plantão diurno e 01 (um) plantão noturno semanalmente.   

10. Durante a realização do estágio, caso o acadêmico tenha 02 (duas) 

faltas consecutivas ou intercaladas não justificadas no mesmo mês, 

implicará no desligamento do acadêmico-bolsista. 

11. Inscrições:  

Local: Gerência de Desenvolvimento de Pessoal - GDP na FMS 

Período: 09 a 13 de julho de 2012 (dias úteis)  

Horário: 7:30h às 13:30h. 
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12. Documentação exigida no ato da inscrição: 

a. Xerox: carteira de identidade, CPF e histórico escolar. 

b. Declaração do coordenador do Curso de Medicina da Faculdade 

de origem, informando a data de conclusão do curso. 

c. Para área de obstetrícia: comprovante de aprovação na disciplina 

obstetrícia e para área de clinica cirúrgica: estar matriculado no 8º 

período. 

d. Comprovante de matrícula do curso de medicina no ano de 2012. 

13. Local, data e horário da prova:  

Local: Centro de Formação Odilon Nunes - Rua Magalhães Filho, S/N, 

Bairro Marquês, Teresina-PI. 

Data: Dia 21 de julho de 2012 (Sábado)  

Horário: Das 8:00 às 11:00h. 

14. O Gabarito será divulgado dia 23 de julho de 2012 no site da Fundação 

Municipal de Saúde. 

15. Prazo para recursos ao gabarito será até dia 25 de julho de 2012, 

devendo ser apresentado por escrito conforme Formulário Modelo no 

Anexo II na Gerência de Desenvolvimento de Pessoal - GDP na FMS. 

16. Homologação e publicação dos candidatos aprovados: 27/07/12, o 

resultado será afixado nos murais das Unidades de Saúde, HUT e no 

site da FMS. 

17. O encaminhamento quanto a lotação dos aprovados será em 

Assembléia a ser realizada no dia 30 de julho de 2012 na Gerência de 

Desenvolvimento de Pessoal - GDP na FMS. 

18. O estágio terá início dia 01 de agosto de 2012 e duração de 12 (doze) 

meses. 

19. Dentre os classificados, serão chamados por ordem de pontuação os 

primeiros colocados até o preenchimento das vagas existentes. 

20. O candidato aprovado que não se apresentar ou não comparecer em 

sua lotação na data prevista para início perderá a vaga. 

21. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do 

Concurso. 

 

João Rodrigues Filho 
Presidente da FMS 

 

 

Tiago Sousa Macêdo 
Superintendente da FMS 
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CONCURSO PARA ACADÊMICO-BOLSISTA DA “FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE” 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

 

DATA ATIVIDADE 

09 a 13 de julho de 2012 Inscrições 

21 de julho de 2012 Realização das provas 

25 de julho de 2012 Prazo para recursos 

27 de julho de 2012 Homologação do resultado 

27 de julho a 30 de julho de 2012 Período de encaminhamento dos 
acadêmicos selecionados para as 
Unidades de Saúde 

01 de agosto de 2012 Inicio do estágio 
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ANEXO I 

CONCURSO PARA ACADÊMICO-BOLSISTA DA “FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE” 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

OBSTETRICIA: 

 Dinâmica Uterina 

 Estática fetal 

 Assistência ao Parto: Estudo Clínico, Condução e Indução 

 Apresentação Cefálica fletida: mecanismo de parto 

 Aresentação Pélvica: mecanismo de parto 

 Delivramento e Puerpério Normal 

 Puerpério Patológico 

 Abortamento: Clínica e Conduta 

 Gravidez Ectópica 

 Neoplasia Trofoblástica Gestacional 

 Placenta Prévia 

 Descolamento de Placenta Normalmente Inserida 

 Trabalho de Parto Prematuro 

 Sofrimento Fetal 

 Patologia do Sistema Amniótico: Oligohidrâmnio e Polidrâmnio 

 Amniorrexe Prematura 

 Conduta na Gestante Rh Negativa 

 Pré-Eclâmpsia (DHEG) 

 Infecção Urinária na Gravidez 
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CLÍNICA CIRÚRGICA: 

 Conceitos básicos em cirurgia 

 Pré- operatório 

 Pós-operatório 

 Resposta Inflamatória ao Trauma 

 Complicação Pós-operatória 

 Cicatrização de feridas 

 Abdomen Agudo 

 Hérnias 

 Queimaduras 

 Hipotermia 

 Politrauma 

 Atendimento Inicial ao Politraumatizado 

 Vias Aéreas e Ventilação 

 Trauma Cervical 

 Trauma de Abdomen 

 Trauma Genitourinário 

 Trauma Cranioencefálico –TCE 

 Trauma Raquimedular – TRM 

 Trauma musculoesquelético 

 Trauma de Toráx 

 Trauma Pediátrico 

 Trauma em Gestantes  

 Cirurgia para Controle de Danos 

 Síndrome Compartimental Abdominal- SCA 

 Choque 
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ANEXO II 

CONCURSO PARA ACADÊMICO-BOLSISTA DA “FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE” 

FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE RECURSOS 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

                                                              ___    Teresina,         de              de 2012 

           Nome completo do requerente  


