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EDITAL Nº 03 DE SETEMBRO DE 2018 

  

PROCESSO SELETIVO PARA PARTICIPAÇÃO NO EXAME ESTRUTURADO DE 

HABILIDADES MÉDICAS – OSCE  

  

 O exame clínico objetivo estruturado por estações (OSCE) é atualmente 

considerado um dos métodos mais confiáveis para avaliação de competências clínicas 

de estudantes e residentes, assim como para certificação profissional e avaliação de 

profissionais médicos em atividade. 

 

 A participação de alunos como atores e avaliadores já é utilizado em outras 

Instituições do Brasil e do mundo, servindo como oportunidade não somente de 

compreender o processo de estruturação de um OSCE, como também de 

aprendizagem por meio da atuação e observação/avaliação da demonstração de 

diferentes habilidades. 

 

 Levando em consideração que estudantes seniores têm sido cada vez mais 

utilizados em atividades educacionais, como, por exemplo, preceptores e também 

como pacientes padronizados em Osces, o Núcleo de Apoio Pedagógico e 

Experiência Docente - NAPED da FAHESP/IESVAP, torna público o Edital para 

Seleção de 12 discentes do 3º ao 6º períodos do Curso de Medicina, com vistas à 

participação no EXAME ESTRUTURADO DE HABILIDADES MÉDICAS (OSCE). 

 

1 - DO OBJETIVO DO EDITAL:  

O presente Edital tem por objetivo promover a inscrição para o processo seletivo de 

participantes – estudantes –, para participação na OSCE da disciplina de Habilidades 

Médicas II a realizar-se no dia 29/09/2018, das 14:00 às 18:00h, nas dependências 

da FAHESP/IESVAP. 

 

2 – DA ORGANIZAÇÃO: 

 O OSCE, será organizado pelo NAPED, em conjunto com o professor responsável 

da disciplina e a Coordenação de Laboratórios da FAHESP/IESVAP. 
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Os(as) estudantes do 3º ao 6º período do Curso de Medicina, inscritos(as) e 

selecionados(as) atuarão como pacientes simulados e/ou avaliadores e serão 

avaliados(as) e devidamente acompanhados (as) pelos(as) docentes sob os quais 

ficarão tutelados, durante a realização do OSCE. 

  

A participação se dará em caráter voluntário e será concedido ao participante 

certificado de atividade de extensão com carga horária de 10 horas.  

 

Os alunos selecionados deverão comparecer à IES 2 (duas) horas antes do início de 

realização da prova, para treinamento e nivelamento das atividades a serem 

desenvolvidas.  

 

 

3 - DA INSCRIÇÃO:  

Poderão se inscrever discentes regularmente matriculados (as) no 3º, 4º e 6º períodos 

do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP, sendo um total de 12 vagas. 

 

As inscrições serão realizadas na Secretaria de Coordenação no período de 18 a 21 

de setembro de 2018, de 8 às 11:30hrs e 14 às 17:30hrs. 

 

4 - DA SELEÇÃO:  

  

A seleção dos(as) candidatos(as) será realizada mediante análise do Índice de 

Rendimento Acadêmico – IRA. 

 

A ordem de classificação seguirá como regra as maiores notas apuradas entre os 

inscritos, sendo classificados os 12 primeiros colocados, seguindo a ordem 

decrescente de acordo com o IRA. Em caso de empate, será selecionado o(a) 

candidato(a) com maior média final na disciplina de Habilidades e Atitudes Médicas. 

O NAPED poderá, se julgar necessário, selecionar estudantes acima do limite de 

vagas estabelecido neste edital e de acordo com a ordem de classificação.   
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5 – DO RESULTADO:  

A divulgação dos resultados far-se-á após a realização da avaliação dos critérios 

acima mencionados, via site da IES e Mural de Avisos até o dia 25 de setembro de 

2018.   

 

6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

Ao NAPED e demais organizadores reserva-se o direito de esclarecimentos e 

informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital, resolução dos casos omissos 

e das situações não previstas no presente Edital, conjuntamente com a Coordenação 

do Curso de Medicina. 

 

Parnaíba-PI, 14 de setembro de 2018  

  

  

 

 

 

Profª Vanessa Meneses de Brito Campelo 

Coordenadora do NAPED 

 

 

 

 


