
ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA CLÍNICA  
 

ITACOR – INSITUTO TECNOLÓGICO DE AVALIAÇÃO DO CORAÇÃO 
 
 

REGULAMENTO INTERNO 

 

Disposições Gerais 

 

Art. 1o. O estágio será regido por este regulamento elaborado pela Comissão 

de Ensino, que é composta de 05 (cinco membros), com um coordenador, a 

serem nomeados pela Diretoria Geral do ITACOR. 

Art 2º. O presente regulamento interno tem por objetivo explicar as normas que 

devem ser obedecidas por todos os estagiários de cardiologia, consonante com 

as disposições contidas no regimento interno do hospital.  

Art. 3o. O estágio em Cardiologia Clínica do ITACOR terá a duração de 02 

(dois) anos. 

Parágrafo primeiro: o ITACOR poderá celebrar convênios com qualquer outra 

instituição pública ou privada para oferecer a seus estagiários todas as 

oportunidades de um melhor aprendizado. 

Parágrafo segundo: o estagiário terá de cumprir uma carga horária mínima de 

60h semanais, sendo 24h em regime de plantão. 

Art. 4º. Os critérios de seleção dos estagiários serão definidos pela Comissão 

de Ensino e publicados em edital elaborado exclusivamente para tal fim.  

Parágrafo primeiro: no edital deverá constar, no mínimo, uma prova escrita de 

múltipla escolha, uma entrevista e uma avaliação curricular. 

Parágrafo segundo: as vagas serão definidas pela Diretoria Geral do ITACOR, 

obedecendo os critérios mínimos para um melhor aproveitamento, como 

estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

Art 5º. Ao estagiário será possibilitado um treinamento em serviço nas mais 

diversas áreas de atuação do cardiologista clínico, tais como Enfermaria 

Clínica e Cirúrgica, Ambulatório de Cardiopatias, Unidade de Terapia Intensiva 

e Unidade Coronariana, Pronto Socorro, Métodos Complementares de 

Diagnóstico, assistindo às cardiopatias do adulto e infantil, ou qualquer outro 



que se fizer necessário para o aprendizado, no entendimento da Comissão de 

Ensino.  

Parágrafo primeiro: paralelo ao treinamento em serviço será oferecido uma 

programação teórica a ser estabelecida pela Comissão de Ensino. 

Parágrafo segundo: a rotina do estágio prático (semana padrão) será definida 

pela Comissão de Ensino, na melhor forma que atenda às necessidades do 

aprendizado. 

 

Dos Direitos 

 

Art. 6o. São direitos de cada estagiário: 

1)  Dispor do serviço de cardiologia e suas respectivas sub-especialidades para 

aprimoramento técnico-científico, com o apoio dos preceptores envolvidos 

no programa de estágio médico de acordo com as normas da SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. 

2)  Denunciar à preceptoria, exclusivamente por escrito, todas e quaisquer 

irregularidades que observe, ou de que esteja sendo vítima. 

3)  Trinta dias de férias/ano, cujo período será determinado pela Comissão de 

Ensino. 

4)  Participar de congressos, cursos, simpósios, etc. em Teresina, reservando o 

direito da Comissão de Ensino de estabelecer um rodízio dos estagiários em 

cada curso, congresso ou similar. 

5)  Participar de congressos, cursos, simpósios, etc. fora de Teresina, 

permanecendo 50% dos estagiários de 1o  ano e 50% dos estagiários de 2o 

ano no serviço em rodízio pré-estabelecido. 

6)  De usar os dados estatísticos dos pacientes internados no Serviço de 

Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular no ITACOR, ou em instituição 

conveniada (resguardadas as normas internas de cada instituição), para a 

realização de trabalhos científicos. 

7)  Serão fornecidos alimentação, bem como condições dignas de repouso para 

os estagiários que estiverem de plantão. 

Art. 7º. O estagiário terá direito a uma remuneração mensal, estipulada pela 

Diretoria Geral do ITACOR, durante o período de treinamento em serviço. 



Parágrafo primeiro: o estagiário não possuirá qualquer vínculo empregatício 

com o ITACOR, sendo resguardados os direitos previstos em lei. 

 

Das obrigações 

 

Art. 8o. São obrigações, de cada estagiário, cumprir as regras de interesse 

comum, aqui estabelecidas.  

Art. 9º. Cumprir a carga horária estabelecida pela Comissão de Ensino, teórica 

e prática, na sua totalidade. As faltas serão abonadas pela Comissão de 

Ensino, após devidamente justificadas. 

Art 10. As provas de avaliação serão realizadas com questões de múltipla 

escolha, podendo haver questões de ordem prática. 

Parágrafo primeiro: a periodicidade das avaliações será determinada pela 

Comissão de Ensino. 

Art 11. No segundo semestre do segundo ano do estágio (por ocasião do 

Congresso Brasileiro de Cardiologia ou no período determinado pela 

Sociedade Brasileira de Cardiologia), os estagiários serão obrigados a 

realizarem a prova de título de especialista em cardiologia, exceto se não 

autorizados pela própria sociedade. 

Parágrafo primeiro: a recusa na realização de tal prova impedirá o estagiário de 

receber o certificado de conclusão do estágio. 

Art. 12. É proibido:  

1)  Fumar nas dependências do hospital.  

2)  Ausentar-se dos plantões, sem motivo, reservando o direito de avisar com 

certa antecedência aos preceptores quando o motivo for de força maior. 

(Ex.: falecimento de um ente querido ou doenças, etc.).  

3)  Desacatar ordens superiores dos diretores clínico, técnico e administrativo 

do hospital, ou de instituição conveniada. 

4)  Desacatar ordens superiores dos preceptores dos estágios.  

5)  Utilizar e/ou explorar a instituição ou qualquer outra conveniada para fins 

que não sejam estritamente o aprimoramento técnico - científico.  



Art. 13. Os deveres dos estagiários abaixo transcritos objetivam o bem estar de 

todos e a estrita colaboração com os preceptores e coordenadores do Estágio 

no ITACOR ou Instituição conveniada. 

Art. 14. Os deveres dos estagiários, a qualquer título são:  

1- Prestigiar, acatar, e fazer acatar as decisões dos preceptores, 

coordenadores, diretores, etc. 

2- Cumprir e fazer cumprir as regras deste regulamento e do regimento 

interno do ITACOR ou instituição conveniada.  

3- Observar, dentro do hospital, ou Instituição conveniada, a mais 

rigorosa moralidade, decência e respeito, devendo qualquer queixa 

ser encaminhada à Comissão de Ensinoo.  

4- Prestigiar os auxiliares, técnicos de enfermagem, técnicos de 

laboratório e demais colaboradores, abstendo-se de qualquer atrito 

pessoal com eles. As reclamações deverão ser dirigidas por escrito, 

aos seus superiores. 

5- Usar o crachá de identificação nas dependências do hospital, ou 

Instituição conveniada, os quais serão fornecidos pela Comissão de 

Ensino, ou Departamento de Recursos Humanos de instituição 

conveniada .  

6- Prestar informação solicitada pela direção clínica, técnica e 

administrativa, quando se fizer necessário.  

7- Realizar as prescrições, evoluções, avaliações médicas, reuniões 

científicas e pronto atendimento aos pacientes, assessorados pelos 

preceptores. 

8- Cumprir e fazer cumprir os plantões, seguindo escala pré- 

determinada.  

9- Realizar atendimento de ambulatório, segundo escala dos 

estagiários.  

10- Cumprir os estágios com dedicação, respeito aos colegas e aos 

paramédicos, realizando as obrigações determinadas pelos 

preceptores.  

11- Avisar ao preceptor quando for se afastar de suas atividades do 

estágio por motivo de força maior. 



Art. 15. O estagiário deverá apresentar à Comissão de Ensino, ao final do 

estágio, um trabalho científico, podendo ser desde relato de caso, série de 

casos ou artigo de revisão até pesquisa original (não necessariamente inédita). 

O mesmo deverá ser encaminhado para publicação ou apresentação como 

tema-livre em congressos locais, regionais ou nacionais. 

Parágrafo primeiro: A não conclusão e o devido encaminhamento para 

publicação e/ou apresentação do respectivo trabalho, ao final do estágio, 

facultará à Comissão de Ensino entregar ou não o certificado de conclusão do 

estágio. 

Parágrafo segundo: a programação e orientação do trabalho científico ficarão a 

cargo da Comissão de Ensino, ou profissionais por ela indicados.  

Art. 16. O não cumprimento por parte do estagiário, na sua plenitude, do 

estabelecido neste regulamento, implicará em sanções determinadas pela 

Comissão de Ensino, que poderão variar de uma simples advertência até a 

exclusão do programa. 


