PROGRAMA DE ESTÁGIO DE RESIDÊNCIA
É um programa oferecido a residentes matriculados em programas de residência médica e
multiprofissional, no formato de “sombra”, no qual o profissional acompanha todas as atividades
clínicas, rotatividade de leitos, estudos de casos, palestras e discussões do serviço ou área que
escolher no Hospital Moinhos de Vento. O residente acompanha o profissional da equipe local de
segunda a sexta-feira dentro do hospital, descansando no fim de semana. Também é ofertada a
oportunidade de acompanhar várias atividades de formação do HMV, como Grand Round, Clubes de
revista, Discussão de Casos com a Johns Hopkins, entre outros.
O residente interessado em realizar estágio no HMV deverá preencher o formulário de solicitação
disponível no site http://iep.hospitalmoinhos.org.br/estagios, com antecedência mínima de 60 dias.
Se aprovado pela área, o residente receberá por e-mail as orientações e documentos necessários
para a formalização do estágio.
Os documentos deverão ser entregues com antecedência máxima de 2 meses e mínima de 15 dias da
data de início do estágio. O estágio deve ter início em segundas-feiras.
Ao término, o comprovante de estágio é feito sob forma de declaração de estágio.
Público Alvo
Residentes que estejam cursando programa de residência médica ou multiprofissional.
Duração
O período mínimo aceito para realização do estágio é de 15 dias e máximo de 60 dias.
Custos
O estágio de residência não tem custo, porém despesas como alimentação, estacionamento e
hospedagem correm por conta do residente.
Áreas
As áreas disponíveis para estágios de residência médica são:
● Cardiologia
● Clínica Médica
● Gastroenterologia
● Mastologia
● Medicina Intensiva
● Nefrologia
● Neurologia
● Oncologia Clínica
● Pediatria
● Pneumologia
● Radiologia

Requisitos
Para realizar estágio de residência é necessário:
● Formulário de solicitação de estágio preenchido
● Formulário de retorno da área
● Cópia do RG ou carteira profissional
● Comprovante de matrícula ou diploma
● Seguro de acidentes pessoais
● Cópia da carteira de vacinas (hepatite e tétano)
● Foto 3x4
● Carta da instituição de origem
● Termo de compromisso e plano de atividades em 3 vias (modelo HMV)

Para estágios na Radiologia, com exposição à radiação é necessário também:
● Exame de sangue atual (hemograma e dosagem hormonal – tireóide)
● Atestado médico c/ aptidão para realização do estágio
● Dosímetro (fornecido pela instituição de ensino)
Informações sobre o Termo de Compromisso
● O modelo a ser utilizado do termo de compromisso e plano de atividades é o do HMV, que
será enviado por e-mail ao aluno.
● As 3 (três) vias do TC devem ser assinadas pela instituição de ensino e pelo aluno antes da
entrega dos mesmos ao HMV.
● O TC não deve ser preenchido a caneta, deve ser digitado no computador.
● Todos os campos devem ser preenchidos.
● Deve constar no TC o período correto do estágio (data de início e término) e no plano de
atividades deve constar os dias da semana em que o estágio ocorrerá e os horários.
Residentes do interior ou de fora do estado podem enviar a documentação pelos Correios.
Benefícios para o Residente que participa do Programa de Estágio
● Observar a assistência num Hospital Privado de Excelência;
● Acompanhar profissionais de alta competência;
● Conhecer os processos assistenciais do Hospital Moinhos de Vento;
● Participar das atividades acadêmicas do Hospital Moinhos de Vento;
● Desenvolver habilidades de observação, de comunicação, de interação com outros
profissionais de uma equipe multiprofissional.

