
 

 

 

 
 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-

SANTENSE – AEBES 

 

EDITAL DE ABERTURA DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA 

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA EM MEDICINA INTENSIVA  

CENTRO FORMADOR AMIB  

ANO 2018 

 
 
 HEVV – HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA  
 

Coordenadora : Dra. Priscilla Aquino Martins 

1. VAGAS: 4 (quatro) – Curso reconhecido pela Associação de Medicina 

Intensiva Brasileira (AMIB). 

2. DURAÇÃO: 3 anos  

3. HORÁRIOS: 60 horas semanais. Podendo incluir plantões diurnos e 

noturnos, durante a semana e finais de semana. 

4. LOCAL: Hospital Evangélico de Vila Velha. 

5. PRÉ – REQUISITOS:  Graduação no curso de Medicina ( MEC) realizado no 

Brasil. 

6. INSCRIÇÕES:  

 Período: De 19/01/2018 a 30/01/2018  

 Taxa de inscrição: R$ 300,00 

  Site: www.evangelicovv.com.br 

Após preenchimento de ficha de inscrição “on line”, fazer depósito em favor da 
Associação Evangélica Beneficente Espirito Santense – CNPJ: 
28.127.926/0001-61, Banco do Brasil -  Agência: 3431-2   -   C/C 104.760-4. O 
comprovante de pagamento deve ser enviado por e-mail, para:   
ceap@hevv.aebes.org.br  ,até as 16:00 do dia 30 de  janeiro 2018. A inscrição 
só se efetivará após o envio do comprovante de depósito. 
 

http://www.evangelicovv.com.br/
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7. PROVA ESCRITA (1ª Fase)  

 Data: 09/02/2018, sexta-feira. 

 Horário: 8H  

 Questões: A prova terá um total de 50 questões objetivas, cada questão com 
cinco alternativas, sendo apenas uma alternativa correta, e tendo como base 
os conteúdos de Emergências Clínicas.  A cada questão em concordância com 
o gabarito, será atribuído um ponto ao candidato, sendo de cinquenta pontos a 
pontuação máxima que poderá ser atingida nesta fase do processo seletivo. 

 Local: Faculdade MULTIVIX Vitória, Endereço: Rua José Alves, 301 – 
Goiabeiras, Vitória -ES. 

  Apresentar documento de identificação com foto e comprovação de 
pagamento da inscrição.  

 Entregar currículo com foto, com no máximo, 3 páginas. Xerox comum. 

 

8. ENTREVISTA E PROVA PRÁTICA (2ª Fase)  

 Datas: 19/02/2018 - segunda-feira. 

A segunda fase objetiva analisar e arguir o candidato sobre seu currículo, 
assim como entrevistá-lo com objetivo de mensurar: interesse, 
comprometimento, capacidade de liderança e resolução de conflitos, além de 
analisar os conhecimentos sobre Medicina e noções básicas de medicina 
intensiva. 

  Horário: 9:00. Será obedecida ordem alfabética. Todos os candidatos serão 
entrevistados. 

  Local: no Hospital Evangélico de Vila Velha.   Endereço: R. Vênus, s/n – 
Alecrim, Vila Velha  - ES. 

 A segunda etapa valerá um total de 10 pontos. 

 

9. DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR E PROVA TEÓRICA DE 
CINQUENTA QUESTÕES. 

  09/02/2018. Sexta-feira. 

 

10. RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO.  

 Data: 22/02/2018. 



 

 

 

 Pelo site: www.evangelicovv.com.br 

A nota final do candidato será a soma simples da 1ª com a 2ª etapa, sendo 60 
pontos a máxima pontuação possível.  

 

11. MATRÍCULA  

11.1  Após a publicação do resultado final, o candidato aprovado e classificado 
dentro do número de vagas oferecido no presente Edital deverá comparecer, 
para cadastramento e atendimento de outras exigências, munidos de cópia 
simples e original dos seguintes documentos obrigatórios:  1. Certidão de 
Nascimento ou Casamento; 2. Comprovante de Escolaridade (Diploma ou 
documentação comprobatória de conclusão do curso de graduação em 
Medicina);  3. Carteira de Identidade (RG); 4. Título de Eleitor e Certidão de 
Quitação com Justiça Eleitoral; 5. Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 
Comprovante de Situação Cadastral no CPF; 6. Certificado de Reservista 
(somente sexo masculino); 7. Comprovante de PIS/PASEP (não pode ser NIT - 
Número de Inscrição do Trabalhador); 8. Carteira de Trabalho e Previdência 
Social; 9. Comprovante de Residência (moradia); 10. Cópia do Cartão de 
vacina, 11.  01 (uma) foto 3x4 recente, no seguinte local e data:   

A) LOCAL: Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Evangélico de Vila Velha, 
6º andar do Hospital Evangélico de Vila Velha. 

B) DATA: 23 e 26/02/2018. 

C) Horário: 08h00min às 15h00min 

 

11.2 Caso haja vagas não preenchidas, haverá a convocação de suplentes, 
obedecendo rigorosamente a ordem de classificação. 

 

12. INÍCIO DO ESTÁGIO:  01/03/2018 – 7:30 – Auditório do Hospital 
Evangélico de Vila Velha – Prédio da Direção. 

 

13. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS:  

13.1. Será admitido recurso somente contra os gabaritos da prova objetiva da 
1ª etapa.  

13.2. Os recursos deverão ser impetrados, pessoalmente, nos dias 14/02/2018 
e 15/02/2018,  no horário das 9:00 às 15:00, no Centro de Ensino, sexto andar, 
do hospital Evangélico de Vila Velha. 

13.3. Recurso enviados por e-mail não serão aceitos. 

http://www.evangelicovv.com.br/


 

 

 

13.4. Será admitido um único recurso por candidato, para cada evento referido 
no item 13.1, deste Capítulo, devidamente fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor. 

13.5. Após o envio do recurso, o mesmo não poderá ser alterado, nem poderão 
ser impetrados recursos adicionais sobre o mesmo evento. 

13.6. Somente serão apreciados os recursos impetrados e transmitidos 
conforme as instruções contidas neste Edital. 

13.7 O Hospital Evangélico de Vila Velha não aceitará recursos fora dos dias e 
horários estipulados neste edital. 

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

13.9. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) 
será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, 
independentemente de formulação de recurso. 

13.10. O gabarito definitivo será publicado, juntamente com o resultado dos 
classificados para a 2ª fase, no dia 17/02/2018. 

 

13.11. SERÃO INDEFERIDOS OS RECURSOS: 

 a) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 

 b) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;  

 c) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente ou incoerente 
ou os intempestivos;  

 d) encaminhados por meio da Imprensa e/ou de “redes sociais online”. 

 

Vitória, Espírito Santo, 05 de janeiro de 2017.  

 

Dra. Priscilla de Aquino Martins. 

Coordenadora do estágio em Medicina Intensiva. 

 

 

Dr. Alexandre Maulaz Barcelos. 

Coordenador do Centro de Ensino e Aperfeiçoamento em Pesquisa - CEAP 

Hospital Evangélico de Vila Velha. 


