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INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA 
 

EDITAL 2019 DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO EM ENFERMAGEM CARDIOVASCULAR DO INSTITUTO NACIONAL 

DE CARDIOLOGIA  
 

COORDENADORA: Enfª Ms. Iza Cristina dos Santos 

O Curso de Aperfeiçoamento Profissional em Enfermagem Cardiovascular é uma iniciativa 

da Coordenação de Enfermagem de Educação Permanente do Instituto Nacional de 

Cardiologia que tem propósito social, permitindo que profissionais sem experiência, com 

interesse de atuar na área de Cardiologia desenvolvam competências para atender esta 

clientela específica, facilitando sua inserção no mercado de trabalho. 

 
PÚBLICO-ALVO: enfermeiros e técnicos de enfermagem com interesse na cardiologia  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O processo seletivo unificado será regido por este edital e executado pelo Instituto Nacional 

de Cardiologia, doravante denominado INC, por meio da Fundação Pró-Coração, doravante 

denominada FUNDACOR. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1 Total de vagas: 27 (vinte e sete vagas) 

Serão oferecidas 27 vagas para o curso de aperfeiçoamento tanto para nível superior como para 

o nível médio. 

 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA ADMISSÃO NO PROGRAMA 

3.1 Diploma ou declaração de conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem 

3.2 Certificado ou declaração de Conclusão do Técnico de Enfermagem 

3.3 Registro no Conselho de Enfermagem ativo 

3.4 Anuidade do COREN-RJ do ano vigente paga 

 



 

Página 2 de 8 

 

 

 

4. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

4.1 As inscrições poderão ser efetuadas única e exclusivamente via internet, no endereço 

eletrônico http://www.fundacor.com.br, no período que compreende às 10 horas do dia 13 de 

setembro  de 2019 às 16 horas do dia 31 de outubro de 2019, observado o horário oficial de 

Brasília/DF.  

4.2  A taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais), poderá ser paga no próprio site de 

inscrição. 

4.3 As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa de 

inscrição, que será enviada por e-mail. 

4.4 A lista dos candidatos inscritos estará disponível no endereço eletrônico http:// 

www.fundacor.com.br, a partir  no dia 10/10/2019.(veja cronograma na página 08 do edital) 

4.5 A FUNDACOR não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por 

motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento 

das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se 

refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados. 

 

5. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. A seleção ocorrerá através de análise curricular, de acordo com os critérios 

relacionados em edital. Serão excluídos os candidatos que não obtiverem nota 5,0 

(cinco) na análise curricular  

5.1.1. Os candidatos serão classificados de acordo com a nota obtida, sendo 

considerada como critério de desempate a maior idade.  

5.1.2. ENFERMEIRO 

QUALIFICAÇÃO PONTOS CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS 

Curso de Pós 

Graduação 

Até 3,5 pt. •  Curso de Especialização Stricto-sensu na Área do 

Programa (2,0) 

•  Curso de Especialização Lato-sensu na Área do Programa (1,0) 

•    Residência na Área do Programa (1,5) 

http://www.fundacor.com.br/
http://www.fundacor.com.br/
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• Residência na Fora da Área do Programa (1,0) 

  

 
 

Atividades na 

Graduação/ 

Tecnológica 

Até 2,5  pts. • Bolsista de Iniciação Científica na Área do Programa (1,0) 

• Bolsista de Iniciação Científica FORA da Área do 

Programa (0,5) 

• Monitoria da Área do Programa (0,5) 

• Monitoria FORA da Área do Programa (0,3) 

• Cursos de aperfeiçoamento na Área do Programa (0,2) 
 

Experiência 

Profissional 

Até 2,0 pts. • Estágio não obrigatório em Hospitais, Clínicas e Unidades de 

Saúde  na área cardiovascular (1,5) 

• Estágio não obrigatório em Hospitais, Clínicas e Unidades de 

Saúde com duração não inferior a 6 (seis) meses (0,5) 
 

Produção 

Intelectual em 

Eventos 

Científicos 

Até 2,0 pts. • Trabalhos Completos e/ou Resumos em Anais de Congressos e 

similares na Área do Programa (0,5) 

• Trabalhos Completos e/ou Resumos em Anais de Congressos e 

similares FORA da Área do Programa (0,2) 

• Publicação de artigos científicos em revistas indexadas (1,0) 

• Publicações de livros ou de capítulo (s) de livros ou similares 

em revistas não indexadas (0,3) 
 

5.1.3. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

QUALIFICAÇÃO PONTOS CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS 

Curso Pós-médio Até 3,0 pts • Curso de Pós-médio na Área do 

Programa (2,0) 

•  Curso de Pós-médio fora da Área do 

Programa (1,0) 

 

Atividades durante o curso Até 2,0 pts • Apresentação de trabalhos em eventos  

na escola  (0,5) 

• Apresentação de trabalhos em eventos 

fora da escola (1,0) 

• Participação em feira de saúde (0,5) 

Experiência Profissional Até 3,0 pts • Estágio não obrigatório em Hospitais, 

Clínicas e Unidades de Saúde na área 

cardiovascular (2,0) 
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• Estágio não obrigatório em Hospitais, 

Clínicas e Unidades de Saúde com 

duração não inferior a 6 (seis) meses 

(1,0) 

 

Produção científica Até 2,0 pts • Trabalhos Completos e/ou Resumos 

em Anais de Congressos e similares na 

Área do Programa (1,0) 

• Trabalhos Completos e/ou Resumos 

em Anais de Congressos e similares 

FORA da Área do Programa (0,5) 

• Apresentação oral em eventos (0,5) 

 

  

 

6. MATRÍCULA E ASSINATURA DO CONTRATO COM A COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM DA 

EDUCAÇÃO PERMANENTE 

6.1. Após o encerramento do processo seletivo os candidatos selecionados deverão 

comparecer à Coordenação de Enfermagem da Educação Permanente do  INC no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, preencher o formulário de matrícula e apresentar os seguintes documentos: 

− Cópia do diploma de conclusão de Enfermagem válido em território nacional; 

− Cópia do certificado de Conclusão do curso de Técnico de Enfermagem 

− Cópia da carteira do COREN 

− Carteira de vacinação (antitetânica, hepatite B e anti-gripe) 

− Duas fotos 3 X 4;Assinatura do termo de ciência e compromisso das regras. 

− Assinatura do termo de contrato com a Educação Permanente de Enfermagem 

 

6.2. Os casos omissos neste edital serão avaliados pela Coordenação de Enfermagem da 

Educação Permanente 

 

7. DO PROGRAMA 

7.1.  O conteúdo teórico do curso é de duas horas semanais e 20 horas práticas  

7.2. DURAÇÃO DO CURSO: 06 meses,  
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7.3. CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 572 h. 

7.4. ATIVIDADES TEÓRICAS 

7.4.1.  Durante os  seis meses: todas terças-feiras  às 8h30, sessão clínica de enfermagem .   

 O conteúdo teórico se dará através de discussão de casos clínicos, voltada para a definição 

dos problemas de enfermagem e elaboração de diagnósticos e planejamento das ações de 

enfermagem; 

 O conteúdo prático será desenvolvido de acordo com cada Área. O objetivo do conteúdo 

prático é desenvolver as habilidades dos alunos na assistência ao paciente dentro de cada área 

de atuação 

7.4.2. O PROGRAMA ESTÁ SUJEITO A EVENTUAIS ALTERAÇÕES. 

 

8. ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS  

Ocorrerá de segunda a sábado, diuturnamente, nas enfermarias, terapias intensivas e 

procedimento hemodinâmicos do  INC.  

 

9. AVALIAÇÃO 

9.1. No final de cada 3 (três) meses , enfermeiro inscrito no curso  apresentará  um caso clínico 

de sua escolha . A nota mínima para aprovação direta é 7,0 (sete). Notas entre 5,0 (cinco) e 7,0 

(sete) levam o aluno à uma segunda avaliação (final), cuja nota mínima para aprovação é 7,0 

(sete). Se a nota da prova final for inferior a 7,0 (sete), o aluno estará reprovado e terá que refazer  

o curso. Além disso, será realizada uma avaliação subjetiva da participação prática nos serviços, 

pelo preceptor, de acordo com critérios de assiduidade, pontualidade, interesse, demonstração 

de conhecimento técnico-científico e relações interpessoais (com os pacientes e a equipe de 

trabalho), onde o conceito geral regular leva a reprovação, independentemente da nota do caso 

clínico.  

9.2. No final de cada 3 (três) meses , técnico de enfermagem inscrito no curso  apresentará  um 

tema do seminário de doenças cardiovasculares (Coronariopatia, Orovalvar, Doenças Congênitas  

do Adulto, Cirurgias Cardíacas, Procedimentos Hemodinâmicos, Métodos Gráficos,  Central de 

material Esterilizado). A nota mínima para aprovação direta é 7,0 (sete). Notas entre 5,0 (cinco) e 

7,0 (sete) levam o aluno à uma segunda avaliação (final), cuja nota mínima para aprovação é 7,0 

(sete). Se a nota da prova final for inferior a 7,0 (sete), o aluno estará reprovado e terá que refazer  
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o curso. Além disso, será realizada uma avaliação subjetiva da participação prática nos serviços, 

pelo preceptor, de acordo com critérios de assiduidade, pontualidade, interesse, demonstração 

de conhecimento técnico-científico e relações interpessoais (com os pacientes e a equipe de 

trabalho), onde o conceito geral regular leva a reprovação, independentemente da nota 

seminário.  

9.3.  Os alunos deverão assinar o registro de frequência na divisão de ensino do INC. A frequência 

mínima nas aulas teóricas é de 75% e nas práticas é de 90% do total, em cada. 

 Alunos com frequência inferior a 75% nas aulas teóricas ou a 90% das práticas serão reprovados  

CRONOGRAMA 
PROCESSO DATA HORÁRIO LOCAL 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
13/09/2019 a 
31/10/2019 

8h as 16h PELO SITE: www.fundacor.com.br 

ANÁLISE DO CURRÍCULO 04/11/2019 8h 
EDUCAÇÃO PERMANENTE NA 

DIVISÃO DE ENSINO DO INC - 5º 
ANDAR 

PUBLICAÇÃO DOS 
SELECIONADOS PARA POR 

MEIO DA ANÁLISE DE 
CURRÍCULO 

21/11/2019 16 h PELO SITE: www.fundacor.com.br 

PERÍODO DE MATRÍCULA 25/11 a 29/11/2019 8h às 16h 
DIVISÃO DE ENSINO DO INC - 5º 

ANDAR 

INÍCIO PREVISTO DO CURSO 02/12/2019 07 h 
DIVISÃO DE ENSINO DO INC - 5º 

ANDAR 

http://www.fundacor.com.br/
http://www.fundacor.com.br/
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10. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 

10. 1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos. 

10.2. Uma vez efetuada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.  

10.3. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros ou para 

outros certames.  

10.4. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 

candidato.  

10.5. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo a FUNDACOR do direito de excluir do processo seletivo unificado aquele que 

não preencher a solicitação de forma completa, correta e verdadeira. 

10.6. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese 

alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública. 

 
 
 
 

Rio de Janeiro, 25de setembro de 2019. 
 
 
 

 Enfª Iza Cristina dos Santos 

Coordenadora de Enfermagem da Educação Permanente do INC 
 
 


