Práticas Observacionais Assistida
Orientações Gerais
1. Das Inscrições e seleção
•

As inscrições estarão abertas conforme abaixo:

Alunos PUCRS
o Práticas de fevereiro: 04/01/2022 à 10/01/2022
Candidatos Externos
o Práticas de fevereiro: 11/01/2022 à 20/01/2022
•

O processo ocorrerá seguindo as etapas abaixo:
o

•
•

Será divulgado nos dias 04/01/2022 (alunos PUCRS) e 11/01/2022 (Candidatos Externos), a
partir das 14h, a relação de áreas bem como o link para efetivação da inscrição. O processo
ocorrerá por ordem de efetivação da matrícula no curso.
o Após efetivação da inscrição, o candidato deverá enviar a documentação contida no item
02 dessa chamada para o e-mail nuclem@pucrs.br informando a área de inscrição;
o O pagamento deverá ser efetuado em até 48h.
O envio da documentação de forma irregular ou a não efetivação do pagamento implicará na perda
da vaga e a cedência para o próximo candidato;
É permitida a realização de 01 (uma) prática observacional por candidato por período.

2. Documentação necessária
• Cópia do RG e CPF;
• Comprovante de residência atualizado;
• Cópia da apólice de seguro nominal para execução da prática (para candidatos externos à
PUCRS);
• Comprovante de matrícula em Curso de Medicina;
• Certificado Nacional de Vacinação COVID-19;
• Histórico Escolar que comprove a conclusão da disciplina de Propedêutica Médica/Semiologia
ou disciplinas equivalentes.
3. Início das atividades
• Os selecionados serão recepcionados no Hospital São Lucas da PUCRS conforme orientações
encaminhadas por e-mail;
• A atividade terá 30 horas semanais (das 8h às 14h de segunda a sexta-feira), realizadas no
período:
o Prática de fevereiro: 03/02/2022 a 23/02/2022
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4. Das obrigatoriedades das práticas observacionais
•

Os participantes que não ingressarem na data prevista terão suas matrículas canceladas sem
devolução do valor pago pelo curso;

•

Os participantes que não respeitarem as diretrizes institucionais e as práticas de
conduta médica, principalmente àquelas que dizem respeito sobre a saúde e
segurança em ambiente hospitalar, serão desligados do programa;
O uso do jaleco é obrigatório e deverá ser providenciado pelo aluno;
O certificado somente será fornecido aos participantes que concluírem 75% ou mais da
carga horária do curso.

•
•

5. Das áreas e vagas
ÁREA

VAGAS FEVEREIRO

Anestesiologia

1

Cirurgia Bariátrica

2

Cirurgia Geral - Equipe 2

4

Cirurgia Torácica

2

Cirurgia Vascular

4

Clínica Médica

15

Coloproctologia

2

Dermatologia

2

Geriatria

3

Infectologia

2

Medicina de Emergência - Sala Laranja

1

Medicina Intensiva

2

Nefrologia

4

Oncologia Clínica

1

Ortopedia e Traumatologia

2

Otorrinolaringologia

2

Pneumologia

1

Psiquiatria

2

Reumatologia

1

Tele Medicina

2

6. Valores:
•
•

Alunos PUCRS: R$ 100,00
Público Externo: R$ 400,00
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