EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE CIRCULAÇÃO
EXTRACORPÓREA E SUPORTE AVANÇADO DE VIDA DA UNICAMP

1. O processo seletivo para o curso de circulação extracorpórea e suporte
avançado de vida da Unicamp disponibilizará 03 (três) vagas para o 1° semestre
de 2022 e 03 (três) vagas para o 2º semestre de 2022.
2. Poderão participar do processo seletivo profissionais já formados nas áreas de
Biologia, Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia e Enfermagem.
a. Alunos ainda na graduação podem fazer o processo seletivo, desde que
se formem até um dia antes do início do curso.
3. O processo seletivo é constituído de três (03) etapas:

Etapa 01
4. Candidatos devem enviar seu currículo Lattes atualizado e completo do dia 06
de dezembro de 2021 até dia 30 de dezembro de 2021.
a. A inscrição se dará pelo preenchimento da ficha de inscrição disponível
abaixo.
i. https://forms.gle/wfu82py1vhZNFQ24A
b. Na ficha será possível anexar o arquivo do currículo ou em Word ou em
PDF de até 100 Mb. Não serão aceitos outros arquivos.
c. Só serão aceitas as inscrições pela ficha de inscrição.
5. Não serão aceitos currículos antes ou depois do prazo.
6. O currículo Lattes será avaliado e os candidatos selecionados passarão para a
próxima fase;
7. Será enviado um e-mail automático de confirmação da sua inscrição.
8. O resultado da etapa 01 será publicado no site até dia 07 de janeiro de 2022.

Etapa 02
9. A etapa 02 será presencial no dia 28 de Janeiro de 2022 em horário e local
agendados na página da Unicamp
a.

https://sbcec.com.br/br/index.php/congresso-cursos-eventos/centrosformadores/44-training/centros-perfusao-brasil/89-cursos-escola-deextensao-unicamp-campinas-perfusao-enfermagem-biomedico.html

10. A etapa 02 será uma prova objetiva e subjetiva de até 50 questões.
a. A prova será corrigida no mesmo dia e o resultado será liberado até às
13hs no local de prova.
b. Serão aprovados os candidatos que tiverem nota igual ou superior a 7,50.
Etapa 03
11. A etapa 03 ocorrerá entre 14h e 18h do dia 28 de Janeiro de 2022.
12. A etapa 03 consiste em um momento de discussão de casos e entrevista
individual com os candidatos.
Disposições Gerais
13. O Resultado será publicado entre os dias 28 de janeiro a 4 de fevereiro de
2022.
14. O aluno não terá direito a bolsa de estudo.
15. A carga horária total do curso é de 2000 horas, sendo 400h teóricas e 1600h
práticas, com duração aproximada de 12 a 18 meses.
16. O aluno é obrigado a realizar 100 cirurgias como 1º perfusionista para a
conclusão do curso.
17. O curso de circulação extracorpórea e suporte avançado de vida é um curso
gratuito, e todos os alunos são obrigados ao final do curso a fazerem a prova de
título de especialista em circulação extracorpórea da SBCEC.
18. Data prevista para início do curso no 1º semestre: 17 de fevereiro de 2022.
19. Data prevista para início do curso no 2º semestre: 25 de agosto de 2022.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA ESCRITA
1. Fisiologia e anatomia Cardíaca
2. Fisiologia e anatomia Pulmonar
3. Fisiologia da coagulação
4. Fisiologia Renal
5. Gasometria
6. Equilíbrio ácido-base
7. Hematologia
8. Português
9. Raciocínio lógico
10. Matemática básica
Campinas, 12 de novembro de 2021.

Coordenação do Curso de Perfusão Unicamp.

