
 

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DA CAPACITAÇÃO EM SUPORTE BASICO DE VÍDA 

PROMOVIDO PELA FAHESP/IESVAP EM PARCERIA COM A LACITRE-PI. 

1. DA ABERTURA 

A Liga Acadêmica de Cirurgia Trauma e Emergência do Piauí – LACITRE-PI - comunica que 

estão abertas as inscrições para seleção de acadêmicos de Medicina que desejam participar 

do curso de suporte básico de vida que será disponibilizado pela Faculdade de Ciências 

Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí FAHESP, mantida pelo Instituto de Educação Superior 

do Vale do Parnaíba. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Poderão se inscrever acadêmicos de curso de medicina do 7º período. 

2.2. O período de inscrições será entre os dias 25/04/2019 até o dia 27/04/2019(até as 

23:59h) 

2.3. Para efetuar a inscrição, o acadêmico deverá preencher o formulário eletrônico 

disponível no link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSG0H8Vg-9CaE2UY9EL4E-

_mwTDUwqvpoml4qkUHa8e8oTSw/viewform?usp=sf_link). 

2. 4 A inscrição é de caráter individual e de inteira reponsabilidade do aluno. O candidato 

será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e pela autenticidade dos 

documentos apresentados na inscrição. 

2.5. Não será cobrada taxa para realização do curso.  

2.6. Todas as despesas referentes à participação do candidato no processo seletivo são de 

total responsabilidade do aluno (caneta, lápis e borracha). 

 2.7. O candidato com limitações físicas que necessite de condições especiais para realizar a 

prova deverá entregar no dia da inscrição uma carta informando a natureza da necessidade.  

3.0. DAS ATIVIDADES REALIZADAS  

3.1. Os acadêmicos selecionados para o curso de capacitação (Suporte Básico de Vida), 

deverão cumprir com todos os preceitos do estatuto.  

3.2. O acadêmico deverá demonstrar disponibilidade para as atividades a ele estabelecidas, 

com participação obrigatória em, no mínimo, 100% das atividades.  

3.3. O cronograma do curso será informado pelo INSTAGRAM da LACITRE-PI após o 

resultado.  

 4.0. DA SELEÇÃO  

4.1. Serão destinadas ao processo seletivo 45 vagas. Sendo estas 45 vagas para os alunos do 7° 

período de medicina do IEVAP. 

4.2. O processo seletivo será composto por umas fases discriminadas:  

1ª FASE  

4.2.1. Prova teórica com 20 questões objetivas, versando sobre os temas dispostos no anexo I; 



 

 

 4.2.2. A pontuação será distribuída conforme descrito abaixo: Item / Pontuação Prova (20 

questões) / 40 pontos (2 pontos cada questão)  

4.3. A prova teórica acontecerá no dia 03 de MAIO de 2019 no IESVAP. A fase teórica terá uma 

duração máxima de 1 hora e meia.  

4.4. O não comparecimento do candidato ou um atraso do horário da prova cursa 

automaticamente na sua desclassificação.  

4.5. Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são: a) Maior nota na N1 

4.6. No momento da prova, devem ser apresentados o Comprovante de Inscrição no Processo 

Seletivo e carteira de identidade ou documento similar com foto.  

4.7. Não será permitido de forma alguma comunicação entre os candidatos e/ou consulta a 

materiais eletrônicos ou outros materiais de consulta.  

4.8. As provas serão realizadas com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta 

ou azul. Não serão considerados os gabaritos preenchidos com lápis ou grafite ou qualquer 

congênere.  

4.9. O resultado final e o gabarito estarão disponíveis nas redes sociais (INSTAGRAM) LACITRE-

PI, até o dia 05 de MAIO de 2019. 5.0. DISPOSIÇÕES FINAIS  

5.3. Se por qualquer motivo um o participante for excluído ou abandonar suas atividades, a 

Diretoria da LACITRE-PI reserva-se ao direito de preencher a vaga remanescente por meio de 

lista de espera a partir da seleção realizada.  

Parnaíba – Piauí, 25 de ABRIL de 2019.  

____________________________________________  

Samuel Borges Arantes - Presidente LACITRE-PI  

ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Suporte avançado de vida em cardiologia;  

 Suporte de vida pré-hospitalar no trauma (Segurança da cena, cinemática do trauma, 

avaliação primária e secundária, trauma de tórax, manejo de vias aéreas, choque, 

trauma abdominal, trauma crânio-encefálico e trauma de coluna);  

 Abordagem inicial do paciente grave; 

 Insuficiência respiratória Aguda/Ventilação invasiva; 

Bibliografia Básica: 

 ACLS – Suporte Avançado de Vida em Cardiologia/ 

última diretriz da American Heart Association (2015) 

 PHTLS -Atendimento pré Hospitalar ao Traumatizado – 

8ª edição 

 Martins, H. S. Medicina de Emergência: abordagem 

prática. 12. ed. Manole, 2017 


