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Edital 02/2022 – 25 de abril de 2022 – Programa de Pesquisa em Cardiologia  
 

O Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera (CEP) comunica que estarão abertas as inscrições 
para seleção dos candidatos de alunos de graduação da área da saúde, Medicina ou Enfermagem para 
participar da pesquisa relacionada a área da Cardiologia. 

 
1. CRONOGRAMA 

1.1. Inscrições: De 25 de abril a 12 de maio de 2022;  

1.2. Prazo final para entrega dos documentos: 12 de maio de 2022; 

1.3. Divulgação da relação dos candidatos inscritos: 16 de maio de 2022; 

1.4. Divulgação dos candidatos aprovados para entrevista: 20 de maio de 2022; 

1.5. Realização da Entrevista: 23 e/ou 24 de maio de 2022; 

1.6. Divulgação do Resultado: 27 de maio de 2022; 

1.7. Início das Atividades: a partir de 01 de junho de 2022. 

 
2. CARGA HORÁRIA E TEMPO DE DURAÇÃO 

2.1. O programa de Pesquisa em Cardiologia terá carga horária de 4h semanais de atividades presenciais 
(segunda-feira a sexta-feira, em turnos divididos das 8h00 – 12h00 e das 14h00 – 18h00), a definir 
de acordo com a disponibilidades dos alunos e tutores. Além da carga horária presencial semanal, 
será obrigatória a participação nas reuniões de discussão de casos clínicos que acontecem 
mensalmente, no turno noturno, de forma virtual ou presencial no Hospital Primavera. 

2.2. A duração é de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogável por mais 6 (meses) com início previsto para a 
partir de 01 de junho de 2022.  

 
3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
3.1. Participação das reuniões de discussão clínica e/ou reuniões científicas. 
3.2. Participação no primeiro dia, integração/acolhimento, que será agendada previamente, onde serão 

abordados assuntos sobre o conceito e funcionamento do projeto e das instalações do Hospital 
Primavera. 

3.3. Participação no último dia da reunião de fechamento do projeto, com entrega do artigo e devolutiva 
sobre o programa de pesquisa. 

3.4. Preenchimento de ficha de presença nos dias e turnos pactuados antes do início do projeto. 
3.5. Leitura e discussão de assuntos relacionados às principais competências a serem desenvolvidas no 

programa. 
3.6. Entrega de um trabalho científico em formato de artigo, com intenção de ser sido submetido a 

apreciação de revista científica na área de Cardiologia. 
3.7. Quando pertinente, haverá possibilidade de acompanhamento de consultas e/ou procedimentos 

relacionados à especialidade ou subespecialidade que acompanhará. Este acompanhamento deverá 
ter o conhecimento e validação do Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera. 

 
4. COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
4.1 As competências técnicas e comportamentais a serem desenvolvidas pelos alunos durante o período 

de pesquisa serão: 

• Trabalho em equipe 

• Visão sistêmica 

• Cardiologia – Linha de cuidado do paciente com Dor Torácica 
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5. VAGAS 
 

Área de atuação Número de Vagas 

Cardiologia 4 

 
 

6. INSCRIÇÃO 
6.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
6.2 Requisitos mínimos para participar da pesquisa 

• Em graduação na área da saúde: Medicina ou Enfermagem. 

• Alunos matriculados a partir do 5⁰ período no primeiro semestre de 2022. 

• Desejável conhecimento em pacote básico do Microsoft Office e língua inglesa 
intermediário ou avançado. 

6.3 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição pelo link: 
https://tinyurl.com/cepesquisacardiologia , entregar currículo em pdf (de preferência currículo lattes) 
e comprovante de graduação na área da saúde (a partir do 5⁰ período) por e-mail para  
cep@redeprimavera.com.br ou diretamente no Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera, 
localizado no andar térreo no Hospital Primavera, das 8h00 – 12h00 e das 14h00 – 17h00 (horário 
local), do dia 25 de abril a 12 de maio de 2022. 

6.4. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição – R$ 40,00 (quarenta reais) para pagamento PIX ou 
transferência e R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) no cartão para o Centro de Ensino e Pesquisa da 
Rede Primavera Saúde Ltda, via PIX – CNPJ: 32.113.489/0001-02 ou depósito/transferência bancária 
Banco Banese, Ag. 51, C/C 03/110947-5 ou via cartão de crédito/débito, neste caso comparecer ao 
Hospital Primavera – Centro de Ensino e Pesquisa, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h00 – 12h00 e 
das 14h00 – 17h00. 

6.5. Serão aceitas as inscrições cujas documentações (item 6.3) e comprovante de pagamento da taxa 
forem entregues até o dia 12 de maio de 2022 até as 17h, ressaltando que a necessidade de 
obediência ao horário limite fixado para a entrega da documentação.  

6.6. O valor referente ao pagamento da inscrição não será devolvido. 
6.7. A lista dos candidatos com inscrição aprovada será divulgada no dia 16 de maio de 2022, no site da 

Rede Primavera - CEP.  
6.8. Esclarecimento de dúvidas sobre o processo seletivo somente poderá ser feito na CEP da Rede 

Primavera por e-mail: cep@redeprimavera.com.br ou telefone: (79) 99963 0537 ou 2105 2381. 
6.9. Para a primeira etapa do processo seletivo será considerada análise do currículo, fase em que serão 

divididos em 5 grupos, sendo grupo de alunos de Medicina que estão cursando 5⁰ e 6⁰, alunos de 
Medicina 7⁰ e 8⁰, alunos de medicina 9⁰ ao 12⁰ e alunos de Enfermagem. Serão avaliados mediante 
participação em projeto de pesquisa, projeto de extensão, publicação de artigo e/ou capítulo de livro 
e resumos em anais de congresso, de acordo com as informações no currículo. Serão selecionados os 
que tiverem as melhores pontuações. 

6.10. A segunda etapa consistirá em entrevista, que será divulgada dia 20 de maio de 2022 no site da Rede 
Primavera – CEP, que acontecerá no dia 23 e/ou 24 de maio de 2022 no Hospital Primavera, por 
ordem de chegada dos candidatos. 

6.11. O resultado final será divulgado no dia 27 de maio de 2022, no site da Rede Primavera - CEP.  

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/cepesquisacardiologia
mailto:cep@redeprimavera.com.br
mailto:cep@redeprimavera.com.br


 

 

Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, nº2277 – Jardins – Aracaju/SE           www.redeprimavera.com.br 

CEP: 49026-010  Tel:(79) 2105-2500/ 2105-2600 faleconosco@hospitalprimavera.com.br 

7. COMITÊ DE SELEÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROJETO 
7.1. O Comitê de Seleção e coordenação do projeto é composto pelo Dr. Rafael Alexandre Meneguz 

Moreno, representante acadêmico científico da Cardiologia pelo Centro de Ensino e Pesquisa da Rede 
Primavera, Enf. Adenecleive Costa e Enf. Vanessa Duarte, ambas enfermeiras do setor da unidade de 
urgência, Enf. Erica França, enfermeira do setor de hemodinâmica e Dra. Viviane Moreira de Camargo, 
coordenadora do Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera. 

7.2. Poderá participar do comitê de pesquisa responsáveis do Hospital Primavera que se fizer necessário 
e/ou pertinente.                                                                                                     

 
 

 Aracaju, 25 de abril de 2022. 


