UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA CARIRIENSE DE EMERGÊNCIA E TRAUMA
(PCET)

EDITAL N°01/2019
●

EDITAL PARA ADMISSÃO DE NOVOS MEMBROS BOLSISTAS PARA O PCET.

●

EDITAL PARA ADMISSÃO DE NOVOS MEMBROS VOLUNTÁRIOS PARA O PCET.

●
EDITAL PARA ADMISSÃO DE NOVOS MEMBROS PARA O ESTÁGIO CONCURSADO DE
EMERGÊNCIAS CLÍNICAS E NEUROLÓGICAS DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO.
●
EDITAL PARA ADMISSÃO DE NOVOS MEMBROS PARA O ESTÁGIO CONCURSADO DE
EMERGÊNCIAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU.
●

EDITAL PARA ADMISSÃO DE NOVOS MEMBROS PARA O ESTÁGIO CONCURSADO DE
EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS E NEONATAIS DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU.

1.

DO PROCESSO SELETIVO

1.1

1.2

O processo seletivo 2019.1 será dividido em três partes: a seleção para bolsistas do projeto de
extensão PCET, seleção para membros do projeto de extensão PCET e seleção de membros
para os estágios que possuem convênio com o PCET.
A seleção para o PROJETO e para os ESTÁGIOS será feitas em dias e horários diferentes,
devendo, portanto, o candidato optar no momento da inscrição de qual(is) processo(s)
seletivo(s) deseja participar, obedecendo aos requisitos de participação individual de cada
processo.

2.

DAS VAGAS

2.1.
2.2.
2.3.

Serão oferecidas 2 (duas) vagas para bolsista do Projeto de Extensão PCET.
Serão oferecidas 16 (dezesseis) vagas para voluntários do Projeto de Extensão PCET.
Serão oferecidas 08 (oito) vagas para o Estágio de Emergências Clínicas e Neurológicas para
no Hospital Santo Antônio (HSA) de Barbalha.
Serão oferecidas 04 (quatro) vagas para o Estágio de Emergências Clínicas e Cirúrgicas do
Hospital Regional de Iguatu (HRI).
Serão oferecidas 05 (cinco) vagas para o Estágio de Emergências Obstétricas e Neonatais do
Hospital Regional de Iguatu.

2.4.
2.5.

3.

DA DURAÇÃO DO PROJETO E DOS ESTÁGIOS

3.1.

A duração do projeto de extensão PCET será de 01 (um) ano (480h). Caso o candidato queira
permanecer por mais tempo, esse terá que participar novamente do próximo processo seletivo.
A duração de cada estágio será de 06 (seis) meses, totalizando 324 h.

3.2.

4.
DOS REQUISITOS PARA BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO
PCET
4.1.

Estar regularmente matriculado no Curso de Medicina da Universidade Federal Cariri (UFCA).

4.2.
4.3.
4.4.

Ter concluído todos os módulos do 1º semestre da Faculdade de Medicina da UFCA.
Ter efetuado inscrição e ter enviado e-mail com carta de intenção e histórico escolar para
pcet.famed@ufca.edu.br
Ter disponibilidade mínima de 12 (doze) horas semanais para o projeto e ter interesse em
participar da organização de palestras, cursos e eventos que serão organizados, em Barbalha,
Juazeiro e Crato.

5.
DOS REQUISITOS PARA MEMBRO DO PROJETO DE EXTENSÃO
PCET
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Estar regularmente matriculado no Curso de Medicina da Universidade Federal Cariri (UFCA).
Ter concluído todos os módulos do 1º semestre da Faculdade de Medicina da UFCA.
Ter efetuado inscrição, ter efetuado pagamento da taxa de inscrição e ter enviado histórico
escolar para pcet.famed@ufca.edu.br
Ter disponibilidade mínima de 12 (doze) horas semanais para o projeto e ter interesse em
participar das palestras, cursos e eventos que serão organizados, em Barbalha, Juazeiro e
Crato.

6.

DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DOS ESTÁGIOS

6.1.
6.2.

Estar regularmente matriculado no Curso de Medicina da UFCA;
Ter sido aprovado em todos os módulos do 4º semestre da Faculdade de Medicina da UFCA
para participar do Estágio de Emergências Clínicas e Cirúrgicas do HRI e Emergências
Neurológicas no HSA.
Ter sido aprovado nos módulos de obstetrícia e neonatologia do 6º semestre da Faculdade de
Medicina da UFCA para participar do Estágio de Emergências Obstétricas e Neonatais do HRI.
Ter efetuado inscrição, ter efetuado pagamento da taxa de inscrição e ter enviado histórico
escolar para pcet.famed@ufca.edu.br
Ter disponibilidade mínima de 12 (DOZE) horas semanais para os plantões do estágio no HSA
e 48 (QUARENTA E OITO) horas mensais, aos finais de semana, para os plantões dos
Estágios do HRI, obedecendo às escalas que serão entregues e explicadas na primeira
reunião de admissão dos novos membros, reunião de caráter obrigatório.

6.3.
6.4.
6.5.

6.

DAS INSCRIÇÕES

6.1
Inscrições Online
6.1.1. O requerimento da inscrição poderá ser feito mediante o
preenchimento
do
Formulário eletrônico:https://goo.gl/forms/aC8sahD83EfWewWv2
6.1.2. A inscrição para concorrer às vagas de bolsista do PCET não requerem pagamento. A
inscrição para concorrer às vagas de voluntário do PCET tem valor de R$5,00 (cinco reais). A
inscrição para concorrer às vagas de Estágio(s) tem valor de R$20,00(vinte reais).
6.1.1. Enviar o Histórico Acadêmico atualizado para o seguinte e-mail: pcet.famed@ufca.edu.br
6.1.2. O pagamento da taxa de inscrição e a entrega do Histórico Acadêmico deverão ser feitos até a
hora da prova, sob a pena de eliminação do candidato que não o cumprir. Somente serão
aceitas as inscrições dos candidatos que preencherem o formulário eletrônico até o dia
31/03/2019 às 23h59h.
6.1.3. Em nenhuma hipótese a valor de inscrição será devolvido ao candidato.
6.1.4. Todas as informações prestadas pelo candidato, ao inscrever-se no Processo Seletivo, serão
de sua inteira responsabilidade;
6.1.5. Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do processo seletivo o
candidato que usar dados de identificação de terceiros para realizar a sua inscrição ou

preencher o requerimento com informação falsa.
6.1.6. É da inteira responsabilidade do candidato guardar o comprovante de pagamento.

6.2.

Inscrições Presenciais

6.2.1. As Inscrições presenciais poderão ser feitas até 30 minutos antes do início da prova desde que
o pagamento seja efetuado no momento da inscrição.
6.2.2. Todas as informações prestadas pelo candidato, ao inscrever-se no Processo Seletivo, serão
de sua inteira responsabilidade;
6.2.3. Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do processo seletivo o
candidato que usar dados de identificação de terceiros para realizar a sua inscrição ou
preencher o requerimento com informação falsa.
6.2.4. É da inteira responsabilidade do candidato guardar o comprovante de pagamento.

7.

DAS PROVAS DE SELEÇÃO

7.1

Da seleção de bolsistas:

7.1.1. Haverá recebimento de carta de intenção para a seleção de bolsistas para o Projeto de
Extensão do PCET, nele deve conter de forma clara e objetiva a sua motivação e suas
competências para assumir a vaga de bolsista do Projeto de Extensão do PCET. A carta de
intenção terá caráter classificatório e eliminatório.

7.1.2. Haverá aplicação de 03 (três) provas de seleção:
7.1.1.1. Prova de seleção para os candidatos que se interessarem em participar do Projeto de
Extensão do PCET, que será realizada no dia 01/04/2019, 18:00 horas, na Faculdade de
Medicina de Barbalha, UFCA.
7.1.1.2. Prova de seleção para os candidatos interessados em participar do Estágio de Emergências
Clínicas e Neurológicas do Hospital Santo Antônio, em Barbalha; e do Estágio De
Emergências Clínicas e Cirúrgicas do Hospital Regional de Iguatu, que será realizada no dia
02/04/2019, 18:00 horas na Faculdade de Medicina de Barbalha, UFCA
7.1.1.3. Prova de seleção para os candidatos interessados em participar do Estágio de Emergências
Obstétricas e Neonatais do Hospital Regional de Iguatu, que será realizada no dia 03/04/2019,
18:00 horas na faculdade de Medicina de Barbalha, UFCA.
7.1.1.4. Conforme o item 7.1.1.2, a prova teórica e prática para Estágio de Emergências Clínicas e
Neurológicas do HSA e para o Estágio de Emergências Clínicas e Cirúrgicas do HRI serão
iguais, devendo o candidato assinalar no momento da inscrição de qual (is) estágio (s) quer
participar.
7.1.1.5. Os candidatos que forem aprovados apenas nos estágios não terão obrigações ou vínculos
extensionistas com o Projeto de Extensão do PCET. Caso queiram participar também como
voluntário do Projeto de Extensão do PCET., deverão fazer a prova de seleção do PROJETO,
conforme o item 7.1.1.1.
7.1.1.6. As provas de seleção de membro voluntário para o Projeto de Extensão do PCET. e para as
vagas de Estágios de 2019.1 terão os mesmos formatos e se darão em 02 (duas) etapas:
Prova Teórica (Classificatória e Eliminatória) e Prova Prática (Classificatória e Eliminatória).
Somente poderão assumir o estágio aqueles que tiverem acertado 50% ou mais na prova
teórica e 50% ou mais na prova prática.
7.1.1.7. A prova TEÓRICA constará de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas
(A, B, C, D e E), em que apenas UMA delas estará correta. O candidato terá 01(uma) hora
para resolver todas as questões.
7.1.1.8. A prova PRÁTICA constará de 06 (seis) questões, divididas em estações de situações clínicas.
O candidato terá o tempo de 02 (dois) minutos para resolver cada uma das questões.
7.1.1.9. Para efeito de cálculo, a prova teórica representará 50% da nota final, a prova prática 50%.

7.2.

Das regras das avaliações:

7.2.1. O Candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, no campus do Curso de
Medicina da UFCA, em Barbalha-CE, com a antecedência mínima de 30 (trinta) minutos,
munido de caneta de tinta azul ou preta.
7.2.2. Após o início da prova não será permitido, em hipótese alguma, o acesso do candidato que
sofreu atraso ao local designado para a prova.
7.2.3. Não será permitida a prestação da prova fora do local previamente designado, seja qual for o
motivo alegado.
7.2.4. Não haverá segunda chamada em hipótese alguma.
7.2.5. Não serão computadas as questões que contenham mais de uma resposta ou rasura no cartão
resposta.
7.2.6. Não será permitido que o candidato leve o caderno de questões ao término da prova.
7.2.7. Não será permitido que o candidato esteja portando o celular durante a aplicação da prova.

7.3.

Será sumariamente excluído do concurso o candidato que:

7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.

Apresentar-se após o início da prova.
Comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova.
Não devolver o caderno da prova escrita no final do tempo previsto para a realização da prova.
Utilizar meios ilícitos para a execução da prova.
Perturbar, de qualquer modo, a execução da prova.
Ausentar-se da sala sem a autorização e acompanhamento de um fiscal de prova.
Tiver procedimento inadequado ou descortês para com qualquer dos executores e seus
auxiliares ou autoridades presentes.
7.3.8. Não comparecer a todas as etapas previstas para seleção, seja qual for o motivo alegado.

7.4.

Da data e do horário das provas:

7.4.1. Prova de seleção para Voluntário do Projeto de Extensão do PCET.
7.4.1.1 A prova TEÓRICA será realizada no dia 01/04/19 às 18:00h, com duração máxima de 1 hora
(não havendo possibilidade de prolongar) em sala a definir da Faculdade de Medicina da
UFCA.
7.4.1.2 A prova PRÁTICA de seleção do item 7.2.1 será realizada no MESMO dia da prova respectiva
TEÓRICA, dia 01/04/19, logo após esta, às 19h30min no laboratório multidisciplinar da
Faculdade de Medicina da UFCA.
7.4.2. Prova para Seleção para os Estágios de Emergências Clínicas e Neurológicas do
Hospital Santo Antônio e Emergências Clínicas e Cirúrgicas do Hospital Regional de
Iguatu
7.4.2.1 A prova TEÓRICA de seleção para os ESTÁGIOS DE EMERGÊNCIAS CLÍNICAS E
NEUROLÓGICAS DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO E EMERGÊNCIAS CLÍNICAS E
CIRÚRGICAS DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU será realizada no dia 02/04/19 às
18h00min (com duração de 1 hora), em sala a definir da Faculdade de Medicina da UFCA.
7.4.2.2 A prova PRÁTICA de seleção do item 7.4.2. será realizada no MESMO dia da respectiva prova
TEÓRICA, dia 02/04/19, logo após esta, às 19h30min no laboratório multidisciplinar da de
Medicina da UFCA.
7.4.3 Prova de seleção para o Estágio de Emergências Obstétricas e Neonatais do Hospital
Regional de Iguatu.
7.4.3.1 A prova TEÓRICA será realizada no dia 03/04/19 às 18:00 horas, com duração máxima de 1
hora, em sala a definir da Faculdade de Medicina da UFCA.
7.4.3.2 A prova PRÁTICA de seleção do item 7.4.3 será realizada no MESMO dia da respectiva prova
TEÓRICA, dia 03/04/19, logo após esta, às 19h30min no laboratório multidisciplinar da de
Medicina da UFCA.

7.5.

Do julgamento das avaliações:

7.5.1. O candidato deve ter no mínimo 50% de acertos na prova teórica que corresponde ao número
de 15 (quinze) questões e 50% de acerto na prova prática que corresponde ao número de 03
(três) questões para se classificar
7.5.2. Caso, após o processo seletivo ainda existam vagas ociosas, caberá à COORDENAÇÃO DOS
ESTÁGIOS E DO PCET a realização de processo seletivo com entrevista para o
preenchimento destas vagas.
7.5.3. As cartas de intenção serão avaliadas pelo coordenador do Projeto de Extensão PCET, Dr.
Cláudio Gleidston.

8

DOS ASSUNTOS ABORDADOS

8.1.

Da Prova Teórica de Seleção do Projeto de Extensão PCET:

8.1.1. Suporte Básico de Vida - BLS (adulto e criança);
8.1.2. Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (adulto e criança);
8.1.3. Princípios de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS), com enfoque na
ressuscitação cardiorrespiratória (terapias elétricas e drogas);
8.1.4. Princípios de Suporte de Vida no Trauma Pré-hospitalar (PHTLS);
8.1.5. Princípios de Suporte Avançado de Vida em Trauma (ATLS), com enfoque no atendimento
inicial ao paciente politraumatizado;
8.1.6. Princípios de Suporte de Vida Pediátrico Avançado (PALS), com enfoque na ressuscitação
cardiorrespiratória (terapias elétricas e drogas).
8.1.7. Escala de Coma de Glasgow.

8.2.

Da Prova Prática de Seleção do Projeto de Extensão PCET:

8.2.1. Ressuscitação Cardiopulmonar adulto, pediátrico e neonatal;
8.2.2. Uso do DEA;
8.2.3. Transporte do Paciente Politraumatizado (Colar cervical, imobilização, uso do KED, manobras
de rolamento e prancha rígida).
8.2.4. Cálculo da Escala de Coma de Glasgow;
8.2.5. Manobra de desengasgo;
8.2.6. Ventilação com Dispositivo Bolsa-Máscara-Válvula;
8.2.7. Posição lateral de Segurança.

8.3.

Da Prova Teórica de Seleção de membros para os Estágios de Emergências
Clínicas e Neurológicas do Hospital Santo Antônio de Barbalha e de
Emergências Clínicas e Cirúrgicas do Hospital Regional de Iguatu:

8.3.1. Trauma Torácico, Abdominal, Cranioencefálico e Raquimedular;
8.3.2. Abdome Agudo;
8.3.3. Choque;
8.3.4. Profilaxia de tétano e raiva;
8.3.5. Instrumental Cirúrgico;
8.3.6. Assepsia, antissepsia, esterilização e proteção profissional;
8.3.7. Suturas e fios;
8.3.8. Hérnias da Parede Abdominal;
8.3.9. Síndrome Coronariana Aguda;
8.3.10. Eletrocardiograma na Emergência;
8.3.11. Insuficiências Renal, Hepática e Respiratória Agudas e Crônicas;
8.3.12. Insuficiência Cardíaca Congestiva;

8.3.13. Acidente Vascular Encefálico;
8.3.14. Princípios de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS), com enfoque na
ressuscitação cardiorrespiratória (terapias elétricas e drogas);
8.3.15. Suporte Avançado de Vida em Trauma (ATLS), com enfoque no atendimento inicial ao
paciente politraumatizado;
8.3.16. Escalas de Coma de Glasgow, de Fisher, de Hunt-Hess e Ramsay.
8.3.17. Arboviroses agudas;
8.3.18. Manejo de Vias Aéreas.

8.4.

Da Prova Prática de Seleção de membros para os Estágios de Emergências
Clínicas e Neurológicas do Hospital Santo Antônio de Barbalha e de
Emergências Clínicas e Cirúrgicas do Hospital Regional de Iguatu:

8.4.1. Condução Ressuscitação Cardiopulmonar adulto e pediátrico;
8.4.2. Uso do DEA;
8.4.3. Transporte do Paciente Politraumatizado (Colar cervical, imobilização, uso do KED, manobras
de rolamento e prancha rígida);
8.4.4. Técnicas de Sutura;
8.4.5. Intubação Orotraqueal / Ventilação;
8.4.6. Paramentação cirúrgica;
8.4.7. Aposição de campos cirúrgicos;
8.4.8. Casos clínicos baseados nos conteúdos do item 8.3.

8.1.

Da Prova Teórica de Seleção do Estágio de Emergências Obstétricas e Neonatais
do Hospital Regional de Iguatu:

8.1.1. Diagnóstico da gravidez;
8.1.2. Avaliação da vitalidade fetal;
8.1.3. Assistência ao parto;
8.1.4. Hemorragias da primeira e segunda metade da gestação;
8.1.5. Prematuridade;
8.1.6. Amniorrexe prematura;
8.1.7. Diabetes na gestação;
8.1.8. Hipertensão, pré-eclâmpsia e eclampsia na gestação;
8.1.9. Puerpério;
8.1.10. ATLS - Trauma em Obstetrícia;
8.1.11. PALS - Suporte Avançado de Vida em Pediatria, com enfoque em Reanimação
Cardiopulmonar Neonatal;
8.1.12. Acolhimento e assistência ao recém-nascido em sala de parto com boa e má vitalidade;
8.1.13. Exame físico do recém-nascido.

8.6.

Da Prova Prática de Seleção do Estágio de Emergências Obstétricas e Neonatais
do Hospital Regional de Iguatu:

8.6.1. Ressuscitação Cardiopulmonar adulto e neonatal;
8.6.2. Uso do DEA;
8.6.3. Cálculo da Escala de Coma de Glasgow;
8.6.4. Manobra de desengasgo em gestantes e neonatos;
8.6.5. Ventilação com Dispositivo Bolsa-Máscara-Válvula;
8.6.6. Posição lateral de Segurança;
8.6.7. Manobras de Leopold;
8.6.8. Aferição de Altura de Fundo Uterino;
8.6.9. Cálculo de Idade Gestacional;
8.6.10. Partograma;

8.6.11. Paramentação cirúrgica;
8.6.12. Aposição de campos cirúrgicos;
8.6.13. Técnica de sutura;
8.6.14. Casos clínicos baseados nos conteúdos do item 8.5.
9.

CLASSIFICAÇÃO:

9.1.

A classificação será feita com base na ordem decrescente da pontuação final dos candidatos
nas duas etapas supracitadas.
Os critérios de desempate são nesta ordem:

9.2.

9.2.1. Maior nota na prova prática,
9.2.2. Maior nota na prova teórica.
9.2.3. Maior Semestre.
9.2.4. IRA.
9.2.5. Maior idade
9.2.6. Ao persistir o empate mesmo após os critérios anteriores, caberá a COORDENAÇÃO DOS
ESTÁGIOS E DO PCET escolher um novo critério de desempate.

10.

RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO

10.1. O resultado PRELIMINAR das provas teóricas e práticas serão divulgados no mesmo dia das
respectivas provas.
10.2. Os resultados PRELIMINARES e FINAIS serão sempre divulgados nos perfis oficiais do PCET
(página no facebook e no site), assim como no grupo da FAMED.
10.3. O resultado FINAL da seleção para o PROJETO DE EXTENSÃO PCET será divulgado no dia
04/04/2019.
10.4. O resultado FINAL da seleção para os ESTÁGIOS DE EMERGÊNCIAS CLÍNICAS E
NEUROLÓGICAS DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO E DE EMERGÊNCIAS CLÍNICAS E
CIRÚRGICAS DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU serão divulgados no dia 04/04/2019.
10.5. O resultado FINAL da seleção para ESTÁGIO DE EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS E
NEONATAIS DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU será divulgado no dia 04/04/2019.

11.

DOS RECURSOS

11.1. Todos os recursos devem ser enviados via e-mail pelo próprio candidato para o endereço:
pcet.famed@ufca.edu.br. O e-mail deve ter a justificativa do recurso e referência bibliográfica
para suporte ao argumento do candidato.
11.2. Os recursos para os resultados PRELIMINARES para a seleção do PROJETO DE EXTENSÃO
PCET serão recebidos até às 23h59min do dia 03/04/2019 e para os resultados FINAIS até as
23h59min do dia 04/04/2019.
11.3. Os recursos para os resultados PRELIMINARES para a seleção dos ESTÁGIOS DE
EMERGÊNCIAS CLÍNICAS E NEUROLÓGICAS DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO E DE
EMERGÊNCIAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU serão
recebidos até às 23h59min do dia 03/04/2019 e para os resultados FINAIS até as 23h59min do
dia 04/04/2019.
11.4. Os recursos para os resultados PRELIMINARES para a seleção do ESTÁGIO DE
EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS E NEONATAIS DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU
serão recebidos até às 23h59min do dia 03/03//2019 e para os resultados FINAIS até as
23h59min do dia 04/03/2019.
11.5. Recursos enviados fora dos prazos não serão considerados

12.

DA POSSE

12.1. A ausência, sem as devidas justificativas, resultará na automática desclassificação do
candidato e convocação do próximo classificável.
12.2. Quaisquer modificações na data, horário e local da reunião, serão notificadas aos membros
com antecedência de até 24h.
12.3. A reunião de posse do PROJETO DE EXTENSÃO será no dia 04 de abril de 2019 às 12:00
horas na FAMED-Cariri, com sala a definir no dia.
12.4. A reunião de posse dos ESTÁGIOS DE EMERGÊNCIAS CLÍNICAS E NEUROLÓGICAS DO
HOSPITAL SANTO ANTÔNIO E DE EMERGÊNCIAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS DO
HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU será no dia 05 de abril de 2019 às 12 horas na
FAMED-Cariri, com sala a definir no dia.
12.5. A reunião de posse do ESTÁGIO DE EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS E NEONATAIS DO
HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU será no dia 05 de abril de 2019 às 12 horas na
FAMED-Cariri, com sala a definir no dia.

13.

PROGRAMAÇÃO E REGRAS DOS ESTÁGIOS

13.1. Estágio de Emergências Clínicas e Neurológicas para no Hospital Santo Antônio
de Barbalha
13.1.1. O estágio será composto pelos acadêmicos de medicina da FAMED-UFCA aprovados neste
concurso, juntamente com os atuais membros do PCET, perfazendo um total de 09
estagiários.
13.1.2. O estágio ocorrerá com plantões semanais de 12h na emergência clínicas do Hospital Santo
Antônio em Barbalha-CE.
13.1.3. Os plantões serão de segunda a sexta, das 19h às 07h do dia seguinte, e aos sábados e
domingos, das 07h às 19h e das 19h às 07h do dia seguinte.
13.1.4. Cada membro do estágio deverá comparecer a um plantão por semana, durante seis meses
de abril de 2019 a setembro de 2019, conforme a escala que será entregue na primeira
reunião do estágio.
13.1.5. O estágio ocorrerá ininterruptamente, seja durante as férias, seja durantes feriados, por 6
meses, totalizando 324 h distribuídos em 27 plantões.
13.1.6. Não serão toleradas faltas durante todo o estágio. Ao faltar, o candidato será automaticamente
desligado do estágio, não tendo direito a receber certificado ou declaração de participação e
não podendo continuar tendo acesso ao Hospital Santo Antônio de Barbalha para realizar
plantões deste estágio deste dia em diante.
13.1.7. Os estagiários poderão trocar plantões entre si, tendo, porém, que informar as trocas por meio
de planilha de trocas.
13.1.8. Durantes os plantões, os estagiários serão supervisionados pelos médicos plantonistas e
equipes de enfermagem do hospital.
13.1.9. Uma vez mês, haverá uma reunião dos estagiários juntamente com os integrantes do PCET
para a apresentação de aulas teóricas e ou práticas sob a coordenação do médico cirurgião
Dr. Rodrigo Viana dos Santos. É obrigatória a presença dos membros, considerando um
critério de desligamento caso a falta não seja justificada para a coordenação do estágio.
13.1.10. O estágio será organizado pelo Programa Caririense de Emergência e Trauma (PCET), porém
está sujeito às determinações da direção da Fundação Otília Correia Saraiva, responsável pelo
Hospital Santo Antônio.
13.1.11. O custeio financeiro do deslocamento, e alimentação na premissa de cumprir o plantão, será
de total responsabilidade dos estagiários selecionados. Fica reservado aos candidatos o

conhecimento prévio desse critério, isentando a coordenação acadêmica e geral de possíveis
transtornos.
13.1.12. Sob a exigência de seguro de vida pela instituição parceira será de total responsabilidade dos
estagiários selecionados fazer o custeio da guia de recolhimento, em um valor simbólico, se
necessário. Portanto, fica reservado aos candidatos o conhecimento prévio deste item para
cumprir legalidade aos termos de compromissos que serão assinados.
13.1.13. O Estágio de Emergências Clínica e Neurológicas do Hospital Santo Antônio ocorre no espaço
físico da Emergência, sendo proibido o acesso à UTI e unidade 3(Semi-Intensiva).
13.1.14. A tolerância de atraso é de 15 minutos, podendo o estagiário, se apresentar para o Técnico de
Enfermagem, Médico ou Enfermeiro do plantão até as 19:15 horas. Após isso, o estagiário
receberá falta.

13.2. Estágio de Emergências Clínicas e Cirúrgicas do Hospital Regional de Iguatu
13.2.1. O estágio será composto pelos acadêmicos de medicina da FAMED-UFCA aprovados neste
concurso, juntamente com os atuais membros do PCET, perfazendo um total de 16
estagiários.
13.2.2. Os plantões ocorrerão aos sábados e domingos, das 07:00 horas do sábado às 07:00 horas da
segunda-feira.
13.2.3. A tolerância de atraso é de 1 h, após isso, o estagiário receberá falta. É permitido aos
estagiários que têm aula na segunda-feira sair mais cedo para que não percam aula.
13.2.4. Os plantões serão feitos por 4 equipes de 4 pessoas cada, que se alternarão em escalas nos
finais de semana. Cada grupo deverá cumprir 48 horas de plantões mensais, alternando-se
semanalmente.
13.2.5. As 4 pessoas de cada equipe se dividirão igualmente entre as emergências da clínica médica
e da cirurgia, ficando por 24 horas em cada setor. Após as 24 primeiras horas, os estagiários
da clínica trocam de setor com os estagiários da cirurgia, e não trocam mais de setor,
permanecendo nele até o final do plantão.
13.2.6. O estágio ocorrerá ininterruptamente, seja durante as férias, seja durantes feriados, por 6
meses, de MARÇO de 2019 a SETEMBRO de 2019, conforme a escala que será entregue na
primeira reunião do estágio, totalizando 324 horas.
13.2.7. Não haverá tolerância de faltas. Após faltar, o candidato será automaticamente desligado do
estágio, não tendo direito a receber certificado ou declaração de participação e não podendo
continuar tendo acesso ao Hospital Regional do Iguatu para realizar plantões deste estágio
deste dia em diante.
13.2.8. Os estagiários poderão trocar plantões entre si, tendo, porém, que informar as trocas por meio
de planilha de trocas.
13.2.9. Durantes os plantões, os estagiários serão supervisionados pelos médicos plantonistas do
hospital.
13.2.10. Uma vez mês, haverá uma reunião dos estagiários juntamente com os integrantes do PCET
para a apresentação de aulas teóricas e ou práticas sob a coordenação do médico cirurgião
Dr. Rodrigo Viana dos Santos. É obrigatória a presença dos membros, considerando um
critério de desligamento caso a falta não seja justificada para a coordenação do estágio.
13.2.11. O estágio será organizado pelo Programa Caririense de Emergência e Trauma (PCET), porém
está sujeito às determinações da direção do Hospital Regional de Iguatu.
13.2.12. O custeio financeiro do deslocamento ntação do estagiário, na premissa de cumprir o plantão,
será de total responsabilidade dos estagiários selecionados. Fica reservado aos candidatos o
conhecimento prévio desse critério, isentando a coordenação acadêmica e geral de possíveis
transtornos.
13.2.13. Sob a exigência de seguro de vida pela instituição parceira será de total responsabilidade dos
estagiários selecionados fazer o custeio da guia de recolhimento, em um valor simbólico, se
necessário. Portanto, fica reservado aos candidatos o conhecimento prévio deste item para

cumprir legalidade aos termos de compromissos que serão assinados.
13.2.14. Será fornecida a cada estagiário acomodação e refeições no próprio hospital. No entanto, o
estagiário deverá se apresentar com sua própria roupa / bata cirúrgica.

13.3. Estágio de Emergências Obstétricas e Neonatais do Hospital Regional de Iguatu
13.3.1. O estágio será composto pelos acadêmicos de medicina da FAMED-UFCA aprovados neste
concurso, juntamente com os atuais membros do PCET, perfazendo um total de 8 estagiários.
13.3.2. Os plantões ocorrerão aos sábados e domingos, das 07:00 horas do sábado às 07:00 horas da
segunda-feira.
13.3.3. A tolerância de atraso é de 1 h, após isso, o estagiário receberá falta. É permitido aos
estagiários que têm aula na segunda-feira sair mais cedo para que não percam aula.
13.3.4. Os plantões serão feitos por 4 equipes de 2 pessoas cada, que se alternarão em escalas nos
finais de semana. Cada grupo deverá cumprir 48 horas de plantões mensais, alternando-se
semanalmente.
13.3.5. As 2 pessoas de cada equipe se dividirão igualmente entre sala de parto normal, parto
cirúrgico e enfermaria, bem como UTI Neonatal até o final do plantão, ficando por quantidade
de horas iguais em cada setor. Após as 24 primeiras horas, os estagiários da sala de parto
normal, parto cirúrgico e enfermaria trocam de setor com os estagiários da UTI Neonatal, e não
trocam mais de setor, permanecendo nele até o final do plantão.
13.3.6. O estágio ocorrerá ininterruptamente, seja durante as férias, seja durantes feriados, por 6
meses, de MARÇO de 2019 a SETEMBRO de 2019, conforme a escala que será entregue na
primeira reunião do estágio, totalizando 324 horas.
13.3.7. Não haverá tolerância de faltas. Após faltar, o candidato será automaticamente desligado do
estágio, não tendo direito a receber certificado ou declaração de participação e não podendo
continuar tendo acesso ao Hospital Regional do Iguatu para realizar plantões deste estágio
deste dia em diante.
13.3.8. Os estagiários poderão trocar plantões entre si, tendo, porém, que informar as trocas por meio
de planilha de trocas.
13.3.9. Durantes os plantões, os estagiários serão supervisionados pelos médicos plantonistas e
equipe de enfermagem do hospital.
13.3.10. Uma vez por mês, haverá uma reunião dos estagiários juntamente com os integrantes do
PCET para a apresentação de aulas teóricas e ou práticas sob a coordenação de médico
convidado. É obrigatória a presença dos membros, considerando um critério de desligamento
caso a falta não seja justificada para a coordenação do estágio.
13.3.11. O estágio será organizado pelo Programa Caririense de Emergência e Trauma (PCET), porém
está sujeito às determinações da direção do Hospital Regional de Iguatu.
13.3.12. O custeio financeiro do deslocamento, na premissa de cumprir o plantão, será de total
responsabilidade dos estagiários selecionados. Fica reservado aos candidatos o conhecimento
prévio desse critério, isentando a coordenação acadêmica e geral de possíveis transtornos.
13.3.13. Sob a exigência de seguro de vida pela instituição parceira será de total responsabilidade dos
estagiários selecionados fazer o custeio da guia de recolhimento, em um valor simbólico, se
necessário. Portanto, fica reservado aos candidatos o conhecimento prévio deste item para
cumprir legalidade aos termos de compromissos que serão assinados.
13.3.14. Será fornecida a cada estagiário acomodação e refeições no próprio hospital. No entanto, o
estagiário deverá se apresentar com sua própria roupa / bata cirúrgica.

13.4. Estágio de Emergência no SAMU-Cariri
13.4.1. O PCET ainda está em estado de negociações com a direção do SAMU para iniciar o estágio.
13.4.2. No caso de o estágio ser aprovado pela direção do SAMU, haverá um novo processo seletivo
para todos os interessados, membros ou não do PCET.
13.4.3. Esse processo seletivo será organizado pela coordenação discente do PCET - Gestão 2019,

que terá, por tanto, direito a vagas desse estágio, sem a necessidade de prova, desde que
sejam alunos do ciclo clínico.

DO FUNCIONAMENTO, OBJETIVOS E REGRAS DO PROJETO DE
EXTENSÃO PCET
14.

14.1. Regras e funcionamento do PCET
14.1.1. O Programa Caririense de Emergência e Trauma – PCET é composto de 20 pessoas e todas
têm obrigações de ensino, pesquisa, extensão e cultura.
14.1.2. Todos os membros têm que cumprir 12 h semanais de atividades do projeto.
14.1.3. A aquisição da camisa do projeto é obrigatória.
14.1.4. Todas as reuniões quinzenais e eventos do projeto, como cursos e capacitações, são
obrigatórias e o não comparecimento a elas sem a devida justificativa implicará em falta.
14.1.5. A tolerância de faltas é de 3, sejam elas seguidas ou alternadas, por semestre. Após a 3 ª falta,
o integrante estará fora do projeto, e não mais possuirá direitos a certificação pelo projeto.
14.1.6. O PCET possui uma coordenação discente, escolhida por meio de votação pelos próprios
membros do grupo, na primeira reunião do ano, e cuja a gestão dura 1 ano.
14.1.7. A coordenação discente tem o direito de permanecer no projeto por mais de 1 ano sem a
necessidade de fazer prova, até mesmo para estágios, durante a gestão.
14.1.8. A coordenação discente tem também a função de se reunir semanalmente para discutir
assuntos de gestão. Essas reuniões são exclusivas para a coordenação.
14.1.9. A coordenação tem também a função de gerir os estágios, como frequências, aulas provas e
certificados.
14.1.10. A coordenação também é responsável pela página do facebook, pelo site do PCET, bem como
pelos materiais do projeto e dinheiro que esse possua, devendo sempre prestar contas com os
demais membros.
14.1.11. A coordenação é dividia em 6 coordenações: Coordenação Geral, Secretariado, Coordenação
de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura e Estágios e Vivências.
14.1.12. É dever de todo membro comparecer as capacitações agendadas nas escolas, autoescolas ou
faculdade de acordo com escala estabelecida pela coordenação do projeto.
14.1.13. Os membros do PCET têm preferência na participação de estágios do projeto.

14.2. Dos objetivos e obrigações do PCET
14.2.1. Desenvolver ações que visem à interação da Universidade com a comunidade local de
Barbalha por meio de ações educativas e promoção de saúde na comunidade, escolas e nos
demais Campus da Universidade Federal do Cariri.
14.2.2. Promover capacitações teórico-práticas sobre Primeiros Socorros/Suporte Básico de Vida para
alunos, pais, funcionários, e professores das escolas parceiras de Barbalha.
14.2.3. Promover Capacitações teórico-práticas sobre Primeiros Socorros/Suporte Básico de Vida
para alunos e professores das auto-escolas parceiras.
14.2.4. Promover capacitações teórico-práticas sobre Primeiros Socorros/Suporte Básico de Vida para
Agentes Comunitários de Saúde e para à comunidade por eles atendidas em Barbalha e
cidades vizinhas, quando possível.
14.2.5. Promover capacitações teórico-práticas sobre Primeiros Socorros/Suporte Básico de Vida para
acadêmicos, professores e servidores da UFCA.
14.2.6. Promover capacitações teórico-práticas sobre Primeiros Socorros (BLS), Suporte Avançado de
Vida em Cardiologia (ACLS), em emergências clínicas (AMLS), no Trauma e extra hospitalar
(ATLS/PHTLS) e em Pediatria (PALS) para os acadêmicos da FAMED/UFCA e Jovens
médicos da Região do Cariri.
14.2.7. Promover capacitações teórico-práticas sobre Prevenção de acidentes e doenças

cardiovasculares nas escolas e comunidades parceiras, bem como na UFCA.
14.2.8. Promover capacitações teórico-práticas em habilidades cirúrgicas básicas e procedimentos
inerentes às urgências e emergências médicas;
14.2.9. Realizar pesquisas sobre perfil epidemiológico sobre as Causas de Parada Cardiorrespiratória
no Cariri;
14.2.10. Realizar pesquisa Epidemiológica sobre os tipos de acidentes/ causas e morbimortalidade no
Cariri.
14.2.11. Promover capacitações teórico-práticas sobre temas inerentes às Urgências e Emergências
Médicas.
14.2.12. Realizar o Dia D/Blitz Educativa sobre Prevenção dos Acidentes, Primeiros Socorros e
Doenças Cardiovasculares em parceria com o Detran do Barbalha.
14.2.13. Produzir relatos, artigos e outros trabalhos sobre urgências e emergências e sobre os impactos
das nossas ações de extensão, a fim de publicar e/ou apresentar em congressos;
14.2.14. Criar o estágio de Emergências Pré-Hospitalares no Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU).
14.2.15. Promover, quando possível, vivências médicas aos integrantes por meio da participação
voluntárias juntamente com os estagiários no Estágio de Emergências Clínicas e Cirúrgicas e
de Emergências Obstétricas e Neonatais no Hospital Regional de Iguatu.
14.2.16. Promover, quando possível, vivências médicas aos integrantes por meio da participação
voluntárias juntamente com os estagiários no Estágio de Emergências Clínicas e Neurológicas
do Hospital Santo Antônio.
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16.

DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos neste edital serão avaliados e decididos pela coordenação do
PCET.

EQUIPE DO PROGRAMA CARIRIENSE DE EMERGÊNCIA E TRAUMA (PCET) – GESTÃO 2019
COORDENADOR DOCENTE
PROF. DR CLÁUDIO GLEIDISTON LIMA DA SILVA

E-mail oficial do PCET: pcet.famed@ufca.edu.br
Página do PCET no facebook: https://www.facebook.com/pcetfamedufca/

Site do PCET: http://sites.ufca.edu.br/pcet/

Barbalha, 11 de MARÇO de 2019.

