
2020 – Concurso Transplantes 
Nota de Esclarecimento 

 
A Central de Transplantes do RS (CET-RS) vem atualizar os dados acerca do calendário de 
atividades sobre o concurso realizado, em função da pandemia. 
A seleção teve duas fases: 1ª) avaliação de conhecimento teórico: uma prova escrita no dia 
23/05/2020 (eliminatória); uma entrevista (classificatória) com os classificados pelo número de 
acertos na prova, iniciando no dia 04/06/2020, prorrogado até o final das entrevistas dos 
classificados, conforme agenda de horários, disponível para contato presencial.  
O agendamento de entrevistas na fase mais aguda da pandemia deu-se mediante disponibilidade de 
local seguro com chamamento dos acadêmicos que compareceram com data e horários marcados. 
Após as entrevistas foi realizada a ordenação final da lista de classificados, para publicação – 
CONCLUIDO EM 24-09-2020 
Inscrições de 20/03/2020 a 20/04/2020 – CUMPRIDO 
Prova escrita: dia 23 de maio/2020, sábado, das 9 às 12 horas, em local a ser divulgado para os 
candidatos com as inscrições aceitas. Serão 19 questões objetivas e uma dissertativa, e o 
aproveitamento exigido é de 70% de acertos. – REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO 
Informações sobre VAGAS DISPONÍVEIS 
Existe a previsão de abertura de uma vaga no mês de outubro, em função do término de estágio de 
um acadêmico. 
O estágio será realizado na sede da CET-RS, na Av. Bento Gonçalves, 3722, que opera em escala de 
serviço 24 horas/dia, sete dias por semana. O estagiário será supervisionado pelo médico regulador 
do processo de doação e atuará com carga horária de 30 horas semanais. A escala de plantões será 
variável e definida mensalmente em reunião. 
O contrato de estágio não curricular, sem vínculo empregatício, é renovável a cada seis meses, até o 
máximo de 2 anos de permanência e administrado por empresa licitada.  
Os alunos classificados que forem chamados em período de internato (ou correspondente) deverão 
ser autorizados previamente pela Universidade antes de providenciar o contrato de estágio.  
O valor da bolsa varia de acordo com o semestre que o aluno estiver cursando: R$ 3,31/hora no 4º 
semestre; R$ 3,90/hora do 5º ao 6º semestre; R$ 4,79 a partir do 7º semestre. Sempre acrescido de 
auxílio transporte de R$ 9,40/dia e auxílio refeição de R$ 10,11/dia. 
Mais informações: (51) 3353-3032 – Central de Transplantes 
Cronograma a cumprir: 
04/06/2020 – sem data definida para finalizar (depende de disponibilidade de agenda) – Realização 
das entrevistas com a psicóloga da Central de Transplantes – O aluno deverá agendar por telefone, 
conforme horários disponíveis – PRORROGADO (com enviado email aos candidatos). Nenhum 
aluno sofrerá prejuízo em função da prorrogação do período de entrevistas 
Publicação da lista final de classificação, no site da SES no dia 28-09-2020. 
Aula Magna – Ainda sem definição de data e formato em função da prorrogação do período de 
entrevistas. Caso exista vaga disponível antes da realização da Aula Magna, o treinamento do aluno 
ingressante como estagiário para esta vaga se dará de modo presencial e, assim que for realizada a 
Aula Magna o mesmo deverá participar, caso ainda esteja com contrato de estágio vigente na 
SES/RS. 
Obs.: aqueles alunos que perderam o prazo de realização e não conseguiram realizar a entrevista para 
classificação final poderão apresentar justificativa à CET e solicitar permanência em lista da espera 
para vagas, em posição posterior ao último classificado. 


