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UNIDADE: UNAMA – CENTRO UNIVERSITÁRIO DA AMAZÔNIA - SANTARÉM  
 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE: FISIOTERAPIA 
 

 

A IES UNAMA – CENTRO UNIVERSITÁRIO DA AMAZÔNIA – SANTARÉM, sediada em Rua Rosa 

Vermelha, 335 – Aeroporto Velho – Santarém – Pará – CEP: 68010-200, faz saber a todos os 

interessados, que estão abertas as inscrições ao processo seletivo, destinado ao preenchimento de 

vagas para CADASTRO DE RESERVA de preceptores de estágio no curso de FISIOTERAPIA, nos 

seguintes termos: 

 

1. Dos requisitos: 

 

• O profissional atuará como PRECEPTOR DE ESTÁGIO em Clínicas e Centros de Saúde, 

Hospitais de média e alta complexidade, Unidades Básicas de Saúde, Entidades e Associações 

Beneficentes, Empresas, Escolas, Atendimentos domiciliares e na própria UNAMA - Santarém. 

• Pré-requisitos:  

- Ser Graduado em Fisioterapia com curso Lato Sensu e experiencia na área da preceptoria 

escolhida pelo candidato (Ortopedia e Traumatologia Hospitalar e Ambulatorial; Saúde do 

Trabalhador; Saúde do Idoso; Atenção Básica e Coletiva; Urologia e Gineco-Obstétrica; Clínica 

Pediátrica; Neurologia pediátrica;  

- Execução passo-a-passo de procedimentos rotineiros da prática fisioterapêutica; 

- Desenvoltura para orientação de alunos em Estágio Clínico. 

• Curriculum lattes atualizado e comprovado, contendo a relação dos títulos acadêmicos, 

relação de experiência profissional e realizações científicas e técnicas;  

 

2. Das disciplinas: 

 

2.1 As disciplinas disponíveis para a seleção de docentes da área com intuito de contratação de 

professores são as seguintes: 

 

PERÍODO DISCIPLINA/ÁREA DE ESTÁGIO 
CH 

SEMANAL 
TURNO SEMESTRE VAGAS 

2020.1 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: FISIOTERAPIA 

EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA I - 

HOSPITALAR 
20 H/A 

MANHÃ 

7º 

1 

TARDE 1 

2020.1 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: FISIOTERAPIA 

NA SAÚDE DO TRABALHADOR 
20 H/A 

MANHÃ 
7º 

1 

TARDE 1 

2020.1 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: FISIOTERAPIA 

NA SAÚDE DO IDOSO 
20 H/A 

MANHÃ 
7º 

1 

TARDE 1 

2020.1 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: FISIOTERAPIA 

NA ATENÇÃO BÁSICA E COLETIVA. 
20 H/A 

MANHÃ 
7º 

1 

TARDE 1 

TOTAL PARCIAL 8 

2020.1 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: FISIOTERAPIA 

EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA II - 

AMBULATORIAL 

20 H/A MANHÃ 8º 1 
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2020.1 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: CLÍNICA 

PEDIÁTRICA  
20 H/A MANHÃ 8º 1 

2020.1 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: FISIOTERAPIA 

NEUROLÓGICA PEDIÁTRICA AMBULATORIAL 
20 H/A MANHÃ 8º 1 

2020.1 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: FISIOTERAPIA 

EM UROLOGIA E GINECO-OBSTÉTRICA 
20 H/A MANHÃ 8º 1 

TOTAL PARCIAL 4 

TOTAL PARCIAL DO SEMESTRE 2020.1 12 

2020.2 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: CLÍNICA 

PEDIÁTRICA  20 H/A 

MANHÃ 
8º 

1 

TARDE 1 

2020.2 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: FISIOTERAPIA 

NEUROLÓGICA PEDIÁTRICA AMBULATORIAL 
20 H/A 

MANHÃ 
8º 

1 

TARDE 1 

2020.2 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: FISIOTERAPIA 

EM UROLOGIA E GINECO-OBSTÉTRICA 
20 H/A 

MANHÃ 
8º 

1 

TARDE 1 

2020.2 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: FISIOTERAPIA 

EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA II - 

AMBULATORIAL 

20 H/A MANHÃ 8º 1 

TOTAL PARCIAL 8 

2020.2 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III: SAÚDE DA 

MULHER 

20 H/A MANHÃ 
9º 1 

2020.2 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III: FISIOTERAPIA 

HOSPITALAR MÉDICA E CIRÚRGICA 

20 H/A MANHÃ 
9º 1 

2020.2 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III: FISIOTERAPIA 

INTENSIVA I - ADULTO, PEDIÁTRICO E 

NEONATOLÓGICO 

20 H/A MANHÃ 

9º 1 

2020.2 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III: FISIOTERAPIA 

NEUROLÓGICA ADULTO AMBULATORIAL 

20 H/A MANHÃ 
9º 1 

TOTAL PARCIAL 8 

TOTAL PARCIAL DO SEMESTRE 2020.2 12 

TOTAL GERAL 2020 24 

 

3. Da Seleção: 

 

3.1 - O candidato deverá enviar o Currículo Lattes atualizado para o E-mail fisioterapia@fit.br, até o 

dia 30 de dezembro de 2019, ocasião em que será realizada análise e arquivamento no banco de 

dados da Instituição. 

 

3.2 A análise do curriculum lattes será eliminatória, levando-se em consideração: 

 

a) Formação acadêmica; 

b) Produção científica e tecnológica; 

c) Atualização profissional; 

d) Experiência Profissional. 
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3.3 A seleção será composta ainda de: 

 

I) Entrevista para análise de disponibilidade de horários, seguida de avaliação escrita elaborada sobre 

tema relevante pertinente ao assunto da disciplina; 

II) Apenas participarão desta fase, aqueles que preencherem os requisitos mínimos exigidos na 

avaliação do currículum lattes. 

 

3.4 O processo de seleção será organizado pela Diretoria Acadêmica dessa IES e pela Gerência do 

Curso de Fisioterapia, constituindo uma Comissão de Avaliação Docente, composta de 03 (três) 

membros, responsáveis pelo julgamento e classificação dos candidatos. 

 

3.5 - O resultado final será dado ciência aos candidatos aprovados em todo processo seletivo; 

 

4. Da participalção na Integração do HMS, HRBA e UNAMA: 

 

4.1 O candidato selescionado deverá participar das INTEGRAÇÕES PARA PRECEPTORES DE 

ESTÁGIO do Hospital Regional do Baixo Amazônas (HRBA), Hospital Municipal de Santarém 

(HMS) e UNAMA. 

4.2 O candidato que faltar nessas integrações perderá sua vaga de preceptor. 

4.3 Os locais, datas e horários das devidas integrações será comunicada pela Coornedaçao de Curso 

e/ou Coordenação de Estágio aos preceptores, sendo este ultimo, responsavel em comparecer 

nas mesmas. 

 

5. Da contratação: 

 

5.1 Esta seleção não faz gerar vínculo empregatício entre o candidato e a Instituição. O objeto da 

relação firmada será um contrato de prestação de serviço remunerado por RPA (Recibo 

Profissional Autônomo) do período máximo de (três) meses. 

 

5.2 Não há obrigatoriedade da seleção preencher todas as vagas ofertadas; 

 

5.3 A classificação do candidato não gera qualquer direito à contratação, nem impede a realização de 

novo processo seletivo, conforme decisão da Diretoria geral da IES. 

 

4.4 Fica o candidato selecionado obrigado a fornecer, tempestivamente, toda a documentação 

necessária para a contratação, prevista na regulamentação da mantenedora. 

 

6. Das disposições finais e transitórias: 

 

6.1 Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação, faculta-se à Diretoria 

Acadêmica da IES a convocação de novos candidatos com classificações posteriores para o 

provimento das vagas previstas nesse Edital. 

6.2 A inscrição no processo de seleção implica no conhecimento e na tácita aceitação das 

condições estabelecidas no presente Edital, bem como nas instruções específicas que o acompanham, 

não podendo, portanto, o candidato alegar desconhecê-las; 

 

6.3 Os casos omissos serão decididos pela comissão designada para seleção.  
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Santarém-PA,  21 de Dezembro de 2019 

 

 

 

 

 

________________________________ 

COORDENADOR DO CURSO   
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ANEXO I - CRONOGRAMA 
 
 

DATA EVENTO 

21/ 12/ 2019 Lançamento do Edital 

21 a 30 /12/ 2019 Período de envio dos currículos 

03/01/ 2020 Resultado da seleção dos currículos 

08 e 09 / 12 /2020 Entrevista 

13/ 01/ 2020 Divulgação do resultado final 
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ANEXO II – TEXTO PADRÃO PARA ENVIO DO CURRICULO PARA O E-MAIL DO CURSO 
(fisioterapia@fit.br) 

 
Caríssimo Coordenador do Curso de Fisioterapia (UNAMA – SANTARÉM) 
 
Eu, ____________________________________, portador do RG: ______________________, 
CREFITO: ___________________________________, estou me submetendo ao processo de 
seleção de preceptores para a disciplina ESTÁGIO SUPERVISIONADO ___: ___________________ 
________________________________________________________________________________. 
Aguardo confirmação do recebimento deste email e do currícilo LATTES em anexo. 
 
Att. 
 
Nome completo do(a) Candidato(a). 
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ANEXO III – EMENTA 
 
DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I, II e III 
 
EMENTA: 
Desenvolvimento da experiência terapêutica nas diversas áreas de conhecimentos fisioterapêuticos 
adquiridos no decorrer do curso. Aplicação prática com princípios éticos, condutas de prevenção e 
tratamento respeitando as normas de biossegurança, postura e maturidade profissional e captação em 
atividades específicas e administrativas. Envolve as áreas de ortopedia e traumatologia, fisioterapia na 
saúde do trabalhador, fisioterapia na saúde do idoso, fisioterapia na atenção básica e coletiva.. 
 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

• Permitir ao aluno a prática de metodologias relacionadas às áreas de atuação profissional em 
fisioterapia, integrando-o a equipes de atenção à saúde, visando o treinamento e formação 
profissional; 

• Oferecer ao aluno a oportunidade de ampliar e integrar o conhecimento adquirido para a sua 
formação profissional; 

• Desenvolver no aluno habilidades consideradas indispensáveis ao exercício profissional; 

• Criar oportunidade para que o aluno possa estabelecer relações entre teoria e a prática 
profissional; 

• Proporcionar ao estudante a oportunidade de desenvolver suas habilidades e analisar 
situações reais de vida e trabalho de seu meio; 

• Complementar o processo ensino-aprendizagem através da conscientização das deficiências 
e incentivar a busca de aprimoramento social, cultural e profissional; 

• Inserir o discente na rotina das unidades de saúde por meio da observação e participação de 
atividades de competência do fisioterapeuta, inerentes às responsabilidades técnica e 
administrativa; 

• Conhecer e participar do atendimento dos pacientes, conhecendo os procedimentos da 
intervenção fisioterapêutica; 

• Conhecer e participar das atividades do fisioterapeuta, englobando: avaliação, definição do 
tratamento, participação nas reuniões clínicas, elaboração e avaliação de protocolos de 
admissão e alta de pacientes e controle de qualidade do atendimento. 

 
ÁREAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: 

• FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA I: Fundamentos da semiologia, 
propedêutica, prognóstico, tratamento fisioterapêutico e evolução do paciente nas principais 
patologias ortopédicas e traumatológicas dentro do contexto hospitalar. Elaboração do 
diagnóstico cinesiológico funcional em traumato-ortopédica. Intervenção precoce em no 
contexto hospitalar. Planejamento e execução de métodos e técnicas fisioterapêuticas em 
pacientes portadores de patologias traumato-ortopédicas. Intervenção no período pré e pós 
cirugias ortopédicas e traumatológicas. Discussões clínicas sobre os processos de avaliação, 
planos de tratamento propostos, evolução e orientação ao paciente e acompanhante. 

• FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO TRABALHADOR: Atuação preventiva da Fisioterapia nas 
doenças ocupacionais. Elaboração e aplicação de Programas de prevenção. Noções básicas 
de ergonomia, biomecânica ocupacional. Intervenção Ergonômica de postos de trabalho. 
Exercícios terapêuticos no trabalho. Intervenção Fisioterapêutica da prevenção do tratamento 
das doenças relacionadas com o trabalho. 

• FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO IDOSO: Avaliação clínica e tratamento fisioterapêutico do 
paciente geriátrico. Fundamentação da fisioterapia e aplicabilidade no longevo. Prevenção e 
tratamento das patologias relacionadas ao envelhecimento. Avaliação, diagnóstico 
cinesiológico e funcional, tratamento fisioterapêutico e o programa de alta em idosos 
institucionalizados ou não. 

• FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO BÁSICA E COLETIVA: Vivenciar de forma autônoma atividades 
que são realizadas com os usuários, tais como: a puericultura, o hiperdia, atendimentos 
fisioterapêuticos domiciliares e atividades desenvolvidas com estudantes na escola. 
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ÁREAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: 

• FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA II: Fundamentos da semiologia, 
propedêutica, prognóstico, tratamento fisioterapêutico e evolução do paciente nas principais 
patologias ortopédicas e traumatológicas fora do contexto hospitalar. Elaboração do 
diagnóstico cinesiológico funcional em traumato-ortopédica. Intervenção precoce em 
ambulatório e domiciliar. Planejamento e execução de métodos e técnicas fisioterapêuticas em 
pacientes portadores de patologias traumato-ortopédicas. 

• FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER1: Fundamentos da semiologia, propedêutica, 
prognóstico, tratamento fisioterapêutico na saúde da mulher. Atuação do fisioterapeuta na 
saúde da mulher. Atendimento preventivo e clínico à mulher. 

• FISIOTERAPIA EM CLINICA PEDIÁTRICA: Fundamentos da semiologia, propedêutica, 
prognóstico, tratamento fisioterapêutico e evolução do paciente nas principais patologias 
pediátricas, dentro do contexto hospitalar. Classificação de recém-nascidos e principais 
patologias. Elaboração do diagnóstico cinesiológico funcional em padiatria. Intervenção 
precoce no leito hospitalar. Planejamento e execução de métodos e técnicas fisioterapêuticas 
em pediátria. Discussões clínicas sobre os processos de avaliação, planos de tratamento 
propostos, evolução do paciente e orientação familiar. 

• FISIOTERAPIA  NEUROLÓGICA PADIÁTRICA:  Fundamentos da semiologia, propedêutica, 
prognóstico, tratamento fisioterapêutico e evolução do paciente pediátrico portador de alguma 
disfunção neurológica a nivel ambulatorial. Avaliação motora, programação e terapêutica 
fisioterápica específicas para crianças portadoras de disfunções do desenvolvimento motor e 
carenciais.  

 
ÁREAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO III: 

• FISIOTERAPIA EM UROLOGIA E GINECO-OBSTÉTRICA2:  Fundamentos da semiologia, 
propedêutica, prognóstico, tratamento fisioterapêutico e evolução do paciente nas principais 
patologias da Urologia, Ginecologia e Obstetrícia dentro do contexo hospitalar. Avaliação, 
métodos, técnicas e agentes fisioterapêuticos em Urologia, Ginecologia e Obstetrícia. 
Planejamento e execução de métodos e técnicas fisioterapêuticas no período pré e pós parto. 
Discussões clínicas sobre os processos de avaliação, planos de tratamento propostos, 
evolução do paciente e orientação familiar. 

• FISIOTERAPIA HOSPITALAR MÉDICA E CIRÚRGICA I:  Esse estágio será realizado em 
ambiente hospitalar em instituição conveniada. Consiste na avaliação e no tratamento 
fisioterapêutico nas áreas de fisioterapia motora e cardiorrespiratória de pacientes portadores 
de doenças pulmonares, cardíacas, circulatórias, ortopédicas, neurológicas, pré e pós‐
operatórios de cirurgias, ou outras causas que tragam como consequência problemas 
respiratórios ou motores em pacientes que se encontrem internados em enfermaria. 
Discussões clínicas sobre os processos de avaliação, planos de tratamento propostos, 
evolução do paciente e orientação familiar. 

• FISIOTERAPIA INTENSIVA ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATOLÓGICO: Desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, junto aos pacientes críticos 
na Unidade de Terapia Intensiva adulto, pediátrico ou neonatológico. Observar como são 
ofertados os atendimentos ao paciente critico com domínio mínimo necessário para conduzir 
as intervenções fisioterapeuticas. Diferenciar com base nos aspectos fisiopatológicos as 
alterações funcionais mais incidentes no doente critico. Observar a gerencia, condução, 
monitoramento e o uso do Suporte Ventilatório Invasivo e Não Invasivo na Unidade de Terapia 
Intensiva. Obesrvar a dinâmica de atuação da equipe multiprofissional de saúde. Discussões 
clínicas sobre os processos de avaliação, planos de tratamento propostos, evolução do 
paciente e orientação familiar. 

 
1 Àrea de estágio originaria do estagio supervisionado II atrasada para o Estágio supervisionado III por conta da 

disponibilidade do local de estágio estágio no semestre 2020.1. 
2 Àrea de estágio originaria do estagio supervisionado III antecipada para o Estágio supervisionado II por conta da 

disponibilidade do local de estágio no semestre 2020.1. 
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• FISIOTERAPIA  NEUROLÓGICA ADULTO:  Fundamentos da semiologia, propedêutica, 
prognóstico, tratamento fisioterapêutico e evolução do paciente adulto portador de alguma 
disfunção neurológica a nivel ambulatorial e domiciliar. Tratamento específico de pacientes com 
desordens neurológicas ou de sequelas provenientes dessas afecções, que apresentem 
qualquer distúrbio motor de qualquer natureza. Nesse estágio serão atendidos pacientes 
adultos.  

 


