
 

 

FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA 
NÚCLEO DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO-NEPE 
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EDITAL Nº 03, 04 DE OUTUBRO DE 2018.  

 

PROCESSO SELETIVO 

PARA PARTICIPAÇÃO NO EXAME ESTRUTURADO DE HABILIDADES CLÍNICAS – OSCE – 

2018.2 

 

O Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão – NEPE e a Comissão Pedagógica de Avaliação do Curso 

de Medicina (CAP-MED) da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, torna público o Edital para 

Seleção de 30 discentes do 1º e 2º períodos, 20 discentes do 5º período do Curso de Medicina, 20 

discentes do 6º período, 20 discentes do 7º período do Curso de Medicina com vistas à participação no 

EXAME ESTRUTURADO DE HABILIDADES CLÍNICAS (OSCE) 2018.2.  

 

1 - DO OBJETIVO DO EDITAL  

O presente Edital tem por objetivo promover a inscrição para o processo seletivo de participantes – 

estudantes –, para participação OSCE 2018.2 a realizar-se no dia 05 de novembro de 2018, 7:00 às 

12:00 horas e 06 de novembro de 2018, das 7:00 às 17:00h, nas dependências da Faculdade Dinâmica. 

 

2 – DA ORGANIZAÇÃO 

O OSCE 2018.2, será organizado pela (CAP-MED) da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga.  

 

Os(as) estudantes do 1º e 2º período do Curso de Medicina, inscritos(as) e selecionados(as) atuarão 

como pacientes simulados e serão avaliados(as) pelos(as) docentes sob os quais ficarão tutelados, 

durante a realização do OSCE 2018.2.  

 

Os(as) estudantes do 6º e 7º  período do Curso de Medicina, inscritos(as) e selecionados(as) atuarão 

como examinadores dos discentes do 4º período do Curso de Medicina, devidamente 

acompanhados por Docentes da Faculdade Dinâmica, durante a realização do OSCE 2018.2, sendo 

obrigatória sua apresentação às 7:00 Horas e permanência até 12:00 horas, no dia  06/11/2018.  

 

Os(as) estudantes do 5º período do Curso de Medicina, inscritos(as) e selecionados(as) atuarão 

como examinadores dos discentes do 3º período do Curso e Medicina, devidamente 

acompanhados por Docentes da Faculdade Dinâmica, durante a realização do OSCE 2018.2, sendo 

obrigatória sua apresentação às 12:30 Horas e permanência até 17:00 horas, no dia  06/11/2018.  

 

A participação se dará em caráter voluntário e será concedido ao participante, caso chancelada pelo(a) 

docente, certificado de atividade de extensão com carga horária de 10 horas. 

 

3 - DA INSCRIÇÃO: 

Poderão se inscrever discentes regularmente matriculados(as) no 1º, 2º, 5º, 6 e 7º períodos do Curso 

de Medicina da Faculdade Dinâmica, sendo 30 vagas para o 1º e 2º  períodos, para atuarem como 

pacientes simulados, 20 vagas, para o 5º período, 20 vagas para o 6º período e 20 vagas para o 7º 

período, para atuarem como examinadores.  

As inscrições serão realizadas via site da Faculdade Dinâmica (www.faculdadedinamica.com.br), entre 

os dias 05/10/2018 até o dia 15/10/2018.  

 

4 - Da Seleção: 

A seleção dos(as) candidatos(as) será realizada seguindo os critérios avaliativos que seguem: 

1º período - pelas notas das avaliações já ocorridas da disciplina MED 111 – Atenção Integral, 

Educação e Gestão em Saúde I.  

2º período -  análise do Coeficiente de Rendimento Escolar.  

http://www.faculdadedinamica.com.br/
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5º período -   análise do Coeficiente de Rendimento Escolar. 

6º período -   análise do Coeficiente de Rendimento Escolar. 

7º período - análise do Coeficiente de Rendimento Escolar. 

 

A ordem de classificação seguirá como regra as maiores notas apuradas entre os inscritos, sendo 

classificados: 

 30 primeiros colocados, para a seleção como participantes “pacientes simulados” – 1º e 2º 

períodos. 

 20 primeiros colocados, para seleção como participantes “examinadores” - 5º período. 

 20 primeiros colocados, para seleção como participantes “examinadores” - 6º período. 

 20 primeiros colocados, para seleção como participantes “examinadores” - 7º período. 

 

 Em caso de empate, será selecionado o(a) candidato(a) com maior idade. 

 

 A CAP-MED poderá, se julgar necessário, selecionar estudantes acima do limite de vagas estabelecido 

neste edital e de acordo com a ordem de classificação.  

 

5 – Do Resultado: 

A divulgação dos resultados ocorrerá via site da Faculdade Dinâmica no dia 18 de outubro de 2018, 

após a realização da avaliação dos critérios expressos no item 4 deste edital. 

 

 6 – Das Disposições Finais: 

À Presidente da CAP-MED reserva-se o direito de esclarecimentos e informações adicionais acerca do 

conteúdo deste Edital, resolução dos casos omissos e das situações não previstas no presente Edital, 

conjuntamente com a Coordenação do NEPE. 

 

Ponte Nova, 04 de outubro de 2018.  

 

Prof. Vicente Batista Lima Júnior 

Coordenador do NEPE  

 

 

Prof.ª. Lorena Souza e Silva  

Presidente da CAP-MED 


