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UNIDADE: UNAMA Alcindo Cacela 

CURSO: Enfermagem 

 
SELEÇÃO DE ESTÁGIO VOLUNTÁRIO 2018-2 

 
A Coordenadora Renata Silva Lopes do Curso de Enfermagem, no uso 

de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para a seleção de 
Estágio Voluntário do Curso de Enfermagem.  
 
1. CALENDÁRIO 
 
1.1. Divulgação do edital: 06 de dezembro de 2018. 
 
1.2. Período de inscrição: 06 a 12 de dezembro de 2018.  
 
1.3. Homologação das inscrições: 13 de dezembro de 2018. 
 
1.4. Data da entrevista: 14 de dezembro de 2018. 
 
1.5. Divulgação do Resultado final: 14 de dezembro de 2018.  
 
2. SOBRE O ESTÁGIO  

2.1. Serão ofertadas duas (2) vagas para estágio não remunerado, sendo uma 
para o turno da manhã e outra para o turno da tarde, sendo as vagas 
destinadas a discentes dos cursos da área da saúde do Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde (CCBS), UNAMA. 

2.2. O estágio terá duração de três (3) meses. 

2.3. A carga horária será de 20h semanais. 

2.4. O estágio não implicará em hipótese alguma, em vínculo empregatício com 
esta Universidade, nos termos da Lei Federal nº. 11.788 de 25/09/2008. 

2.5. O estagiário deverá apresentar ao Coordenador do Curso, o plano de 
trabalho no início das atividades e um relatório a cada mês. 

2.6. O estágio terá carga horária total de 180 horas e duração máxima de 03 
meses. Ao final será fornecido o Certificado de Conclusão de Estágio, com a 
especificação da carga horária total de estágio. 
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3. REQUISITOS E CONDIÇÕES 
 
3.1. Ser aluno regularmente matriculado nos cursos da área da saúde ou 
ciências biológicas, cursando do segundo ao penúltimo semestre. 
 
 
4. DA SELEÇÃO 
 
4.1 A seleção será realizada com base em entrevista e análise de histórico 
acadêmico.  
 
5. DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS 
 
5.1 Para que a inscrição seja efetuada, são necessários os seguintes 
documentos: 
 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida pelo candidato; 
b) E-mails e telefones atualizados (ficha de cadastro); 
c) Cópia do histórico escolar atualizado; 
d) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência; 
e) Curriculo vitae (exportado da Plataforma Lattes); 
f) Declaração de vinculo com a IES. 

 
Observação: A comissão organizadora não se responsabiliza por problemas 
relacionados a servidor no acesso a documentos gerados via internet, assim 
como pela verificação das etapas e horários do processo, essas são de 
responsabilidade do aluno; a ausência de qualquer documentos resultara de 
indeferimento da inscrição, e a ausência do discente em qualquer uma das 
etapas desclassifica automaticamente o candidato. 

Belém-Pa, 06 de dezembro de 2018. 

           

COORDENADORA DO CURSO  

 

 


