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PÚBLICO-ALVO
Graduados em Fisioterapia

06 VAGAS

ÁREAS DE ATUAÇÃO
• Unidades Críticas – CTI
Ventilação mecânica invasiva e não-invasiva; pós-operatório em cirurgia cardíaca; neurocirurgia e 

assistência ao paciente crítico adulto.

• Unidades Semicríticas – Unidade de Apoio Respiratório
Assistência a pacientes crônicos e de alta dependência; manuseio de traqueostomia e adaptação de 

válvula de fala; síndrome do imobilismo e suas complicações.

• Fisioterapia em Clínica Médica e Cirúrgica
Ortopedia, neurologia, pneumologia, cardiologia, geriatria, infectologia, cirurgia geral, cirurgia 

cardíaca, cirurgia torácica, neurocirurgia e outros.

• Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia

Assistência junto ao pronto-socorro, enfermarias de pediatria e unidade de terapia Intensiva pediátrica 

e neonatal.

• Desenvolvimento de projetos de pesquisa científica

PRÉ-REQUISITOS
Cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso em fisioterapia devidamente reconhecido 

pelo MEC.

Cópia da inscrição no CREFITO (no momento da matrícula para os alunos selecionados).

CARGA HORÁRIA APROXIMADA
1.260 horas (teórico-prático) / Segunda a sexta-feira – Das 7h às 11h* 

Início: 10 de janeiro de 2022(duração de um ano)

*As aulas teóricas acontecerão em sua maioria no período da manhã.

Eventualmente ocorrerão aulas no período da tarde ou noite e aos sábados.

BOLSAS DE ESTUDOS
Os 6 alunos receberão bolsa de estudos da Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão 
no valor de R$ 1.100,00 mensalmente*

* Valor bruto

XVI Curso de Pós-Graduação
em Fisioterapia Hospitalar 2022
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PROCESSO SELETIVO

Inscrições:
De 29 de setembro a 18 de novembro de 2021.

A ficha de inscrição está disponível no site do São Cristóvão Saúde, no ícone Ensino e Pesquisa.

Taxa de inscrição: R$ 50,00

 
 

 

 

Prova escrita:
 22 de novembro de 2021 – das 10h* às 12h 
 

 Local:
 IEP - Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital e Maternidade São Cristóvão 

Rua Terenas, n° 182 - 1° andar - Mooca/SP

Obrigatório apresentar Curriculum Vitae atualizado no dia da prova. 

* Comparecer ao local da prova com 30 minutos de antecedência. 

Não será permitida a entrada de candidatos após às 9h45 na sala de prova.

Não será permitida a entrada de acompanhantes no local da prova. Os candidatos não 

poderão deixar a sala de prova antes das 11h30.

Entrevista:
23 de novembro de 2021* – Somente aos candidatos aprovados na prova escrita 

Horário conforme convocação pela coordenação do curso

 Local:
 IEP - Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital e Maternidade São Cristóvão 

Rua Terenas, n° 182 - 1° andar - Mooca/SP 

Candidatos serão entrevistados individualmente, mantendo-se distanciamento o preconizado.

* Comparecer ao local da entrevista no horário agendado

Não será permitida a entrada de candidatos atrasados para a entrevista. Não será permitida a 

entrada de acompanhantes no dia da entrevista.

Observação: Para a realização da prova escrita e da entrevista é obrigatório o uso de máscaras. 

Candidatos sintomáticos com suspeita para COVID-19 não terão acesso à sala de prova, 

respeitando o protocolo institucional de acesso do HMSC (fluxo de atendimento a pacientes 

suspeitos e controle de visitantes, acompanhantes e cuidadores COVID-19). Os candidatos 

impossibilitados de adentrar a sala de prova/entrevista, no caso de sintomas, receberão contato 

do coordenador do curso, para que se verifique a viabilidade de avaliação remota.
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Resultado final
29 de novembro de 2021 – Pelo site www.saocristovao.com.br, no ícone 

Ensino e Pesquisa – a partir das 12h, pelo número de inscrição do candidato.

Matrículas:
Dias 1 e 2 de dezembro de 2021 (IEP – das 9h às 17h)

Taxa: R$ 150,00 

Documentos necessários para matrícula 
Trazer documentos originais: RG, CPF, certificado de graduação, inscrição no CREFITO  
e uma foto 3x4.

Coordenação do curso
Prof. Dr. Giulliano Gardenghi, Ph.D

Doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Organização
IEP – Instituto de Ensino e Pesquisa ‘Maria Patrocínia Pereira Ventura’

Serviço de Fisioterapia – Hospital e Maternidade São Cristóvão

Prof. Dr. Giulliano Gardenghi, Ph.D 

Doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Conteúdo da prova
Referências bibliográficas para a prova de Fisioterapia

1) III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica – 2007 – SBPT

2) Cardiologia do Exercício - Do Atleta ao Cardiopata – Carlos Eduardo Negrão e Antônio Carlos 

Pereira Barreto, 4ª edição. Ed. Manole

3) Fisioterapia Respiratória no Paciente Crítico. 2ª edição revisada e ampliada – George Jerre V. 

Sarmiento

4) Manual de Fisioterapia na Reabilitação Cardiovascular – Iracema K. Umeda. 1ª edição. Ed. 

Manole

5) Fisiologia do Exercício: Teoria e Aplicação ao Condicionamento e ao Desempenho – 5ª edição 

- Scott K. Powers e Edward T. Howley

6) Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica – 2013 – AMIB
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