
 
Processo Seletivo para Preceptor de Graduação para a Disciplina de Pediatria Clínica I do 

Departamento de Pediatria da FMUSP 

 A Disciplina de Pediatria Neonatal do Departamento de Pediatria da FMUSP comunica que 
estarão abertas, de 06 a 10 de março de 2017, as inscrições para o preenchimento de 01 vaga 
para Preceptor de Graduação da Disciplina de Pediatria Clínica I no Hospital Universitário da 
Universidade de São Paulo (HU-USP), para o ano de 2017. 

1 - Objetivos da Preceptoria: 
 Supervisionar, acompanhar e desenvolver atividades relacionadas à formação médica dos 
alunos de graduação do curso de Medicina da Universidade de São Paulo (Internato – 5˚ ano – 
Pronto Atendimento Infantil e Enfermaria Pediátrica do HU-USP), e quaisquer outras atividades 
relacionadas a ensino, a critério da Coordenação do Programa.  

2 – Da Preceptoria:  
2.1 – Será selecionado 01 médico que tenha concluído o programa de Residência em Pediatria, ou 
com conclusão prevista para no máximo 28.02.2017. As inscrições também estarão abertas à ex-
residentes e ex-preceptores de Pediatria; 
2.2 – A carga horária de trabalho será de 40 horas semanais; 
2.3 – O preceptor fará jus a uma bolsa de auxílio mensal compatível com as atividades a serem 
desenvolvidas, de acordo com normas da FMUSP.  

3– Da documentação: 

• Ficha de inscrição (disponível no anexo ou na secretaria da Divisão de Clínica Pediátrica 
do HU-USP (HU – 3˚ andar ) ou no site: http://www.hu.usp.br);  

• Mini-curriculum 
• Cópia de RG, CPF, Diploma e CRM; 
• Certificado de Conclusão de Residência Médica em Pediatria ou Título de Especialista em 

Pediatria. 

4 – Das inscrições: 
4.1 - A inscrição do candidato será gratuita e implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.  
4.2 - As inscrições serão realizadas na secretaria da Divisão de Clínica Pediátrica do HU-USP (HU 
– 3˚ andar ) ou no site: http://www.hu.usp.br); 
 No período de 06 a 10 de março de 2017, das 08h00 às 17h00. 
  
5 – Do processo de Seleção: 
5.1 – Será feito por banca especialmente constituída para este fim.  
5.2 – A seleção se baseará em 3 avaliações: 
1) Avaliação do Mini-curriculum 
2) Apresentação de aula expositiva ministrada à banca, com duração aproximada de 40 minutos, 
em que o candidato explore um aspecto relativo a um dos temas abaixo relacionados, sendo seu 
tema escolhido no momento da apresentação: 

• Pneumonia Aguda Comunitária 
• Diarréia Aguda 
• Dengue 
• Febre sem sinais localizatórios 

3) Entrevista, onde o candidato será avaliado, entre outros, quanto aos seguintes quesitos: 
• Habilidade para lidar com pessoas, analisar situações e resolver problemas; 
• Liderança; 
• Estabilidade emocional; 
• Capacidade de trabalho e organização; 
• Conhecimentos Básicos de Informática.  



 
5.3 – A aula e a entrevista serão realizadas no dia 13/03/2017 às 08h00 horas, no Anfiteatro da 
Divisão de Clínica Pediátrica do HU-USP – 4˚ andar. 
  
6 – Do resultado 
Os resultados serão divulgados no dia 15/03/2017, a partir das 14h00 horas, no site do Hospital 
Universitário: www.hu.usp.br. 

http://www.hu.usp.br


Ficha de Inscrição 

Nome: 

Data de nascimento: 

RG: 

CPF: 

CRM: 

Endereço: 

Telefone para contato: 

Instituição onde concluiu o curso médico: 

Instituição onde concluiu a residência médica: 

(Anexar cópias de RG, CPF, Diploma, CRM, certificado de Conclusão de Residência Médica em 
Pediatria ou Título de Especialista em Pediatria e mini-curriculum.) 

Assinatura 
São Paulo, ___ de março de 2017. 


