FACULDADE
ISRAELITA
DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE
ALBERT
EINSTEIN
PROCESSO SELETIVO

SEGUNDA FASE
GRADUAÇÃO
EM MEDICINA

BEMVINDO(A)
ÀS MME!
Na primeira fase do vestibular de Medicina do Einstein participaram 6.146 candidatos. Você faz parte do seleto grupo de 256 selecionados para participar da
segunda fase do processo, formada pelas Múltiplas Minientrevistas (MME).
O objetivo das MME é avaliar competências pessoais não cognitivas desejáveis ao
aluno que ingressa no curso de Medicina. Essas competências são muito importantes, mas não podem ser avaliadas em um vestibular convencional. Por isso, o
Einstein criou este procedimento inédito no Brasil.
As MME consistem numa série de oito estações de avaliação, estruturadas e com
tempo controlado, baseadas em “cenários” que darão aos candidatos diferentes
oportunidades de expor suas impressões e habilidades.

As competências avaliadas podem incluir:
Comunicação efetiva

Liderança

Empatia

Ética

Pensamento crítico

Compaixão

Trabalho em equipe

Motivação

COMO
SERÃO AS
ENTREVISTAS
Cada minientrevista acontecerá em uma sala diferente. Quando o candidato chegar à porta, receberá instruções que descreverão o cenário a ser discutido. Essa
informação pode ser dada por meio de texto, vídeos ou fotos.
O candidato terá dois minutos para conhecer a situação e refletir. Após o sinal
sonoro, deverá entrar na sala, onde encontrará uma segunda cópia do cenário.
Por isso, não precisará memorizar a informação.
Na sala, o candidato terá seis minutos para expor suas impressões ao avaliador ou
interagir com atores. O entrevistador utilizará questões para enriquecer a discussão.
Após seis minutos, soará o sinal sonoro e o candidato será direcionado à próxima sala, onde o processo será reiniciado. Enquanto o candidato estiver se preparando, os avaliadores atribuirão notas de forma independente.

O PROCESSO É SIGILOSO!
Para manter o sigilo do processo, os candidatos serão acomodados em um auditório, em dois turnos, de acordo com a ordem do número de inscrição, com acesso a
refeições, banheiros e vídeos para entretenimento. Seus pertences (bolsas, mochilas, relógios, celulares, tablets, notebooks etc.) serão recolhidos na chegada e
devolvidos ao final, permanecendo guardados em sala segura.

*Atenção: é imprescindível a apresentação do documento
original para entrada no local da avaliação. O documento deve
conter foto bem visível e estar legível.

COMO
SERÃO AS
ENTREVISTAS
Lembre-se: não existem respostas certas ou erradas. Os candidatos serão
avaliados com base na sua capacidade de argumentação, postura, coerência no
discurso e desempenho nas competências avaliadas naquele cenário.
O candidato será acompanhado por um monitor do Einstein e receberá todas as
orientações necessárias quanto ao tempo e momento de início ou fim da avaliação.

ATENÇÃO AO SEU HORÁRIO
Os candidatos foram divididos em dois horários de entrada, portanto preste atenção na lista que consta no link abaixo e compareça no horário definido.
Acesse a página da PUC e confira seu horário na lista de classificação por ordem
de inscrição
Os portões permanecerão abertos no horário definido de acordo com a lista de
convocados. Após o horário-limite, não será permitida a entrada de candidatos.
Como são previstos dois turnos de prova, a estimativa é que os candidatos permaneçam no máximo 5 horas no local de prova.

INFORMAÇÕES
ÚTEIS
Recepção: a entrada será pelo Auditório Moise Safra (veja o link para
o mapa na próxima página). Dirija-se ao balcão de recepção, que estará
separado por ordem do número de inscrição. Você receberá o material necessário para a avaliação e deverá guardar seus pertences. Na sequência,
será direcionado ao Auditório para que aguarde a abertura do processo
seletivo. Durante a avaliação, todos os candidatos serão acompanhados
por um monitor. Caso haja descumprimento das normas que serão apresentadas na abertura, o candidato será excluído do processo seletivo.

Alimentação: os candidatos receberão um lanche no decorrer
do processo.

Vestimenta: roupas confortáveis. Evite trajes formais.

Estacionamento: o acesso para embarque/desembarque ou estacionamento acontecerá pela entrada principal do Hospital Israelita Albert
Einstein, que se localiza na Avenida Albert Einstein, 627/701. Não
haverá tempo de tolerância para aguardar no local de entrada/estacionamento, dada a intensidade do fluxo de veículos no local. Quem optar
por estacionar o veículo deverá deixar o carro com o manobrista; os que
optarem por desembarcar devem fazê-lo o mais brevemente possível.

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
http://www.einstein.br/medicina

mme@einstein.br

(11) 2151-1001

LEMBRE-SE: é imprescindível a apresentação do documento
original para entrada no local da avaliação. O documento deve
conter foto bem visível e estar legível.

Auditório Moise Safra – Av. Albert Einstein, 627 – 1º andar,
Bloco A – Morumbi, São Paulo, SP.

o:
Atençãtos irão

a
andid
256 c
o.
aliaçã
da av
r
a
ip
partic
hegar
para c
e
s
e
m
e
Progra
ência
teced
n
a
m
co
e
vistos
impre
evite
ntos.
ecime
aborr

Clique aqui para
ver o mapa

Acompanhe o Einstein nas redes sociais:
/HospitalAlbertEinstein
/hosp_einstein
/+HospitalAlbertEinstein
/HospitalEinstein
/hosp_einstein

