
 

 
EDITAL Nº 007/2018 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO AUXILIAR 

 

 
A Coordenação do Curso de FISIOTERAPIA da Universidade de Gurupi – UnirG - torna público que 

estarão abertas – conforme item 5 deste Edital – as inscrições para o processo de seleção de acadêmicos para 

estagiário auxiliar na Clínica Escola de Fisioterapia, referente ao semestre de 2019/1, podendo ser prorrogado 

para 2019/2, mediante as condições estabelecidas neste edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O processo seletivo será redigido por este edital e executado pelo Professor Geovane Rossone Reis e pela 

Professora Adriana Arruda Barbosa Rezende, respectivamente Coordenador de Curso e Coordenadora de 

Estágio.  

1.2 O processo seletivo oferecerá 8 vagas, cuja carga horária está disponível no item 4 deste edital.  

1.3 A seleção se dará nas seguintes etapas:  

1ª Inscrição, de caráter eliminatório, sujeita ao deferimento;  

2ª Entrevista;  

3ª Avaliação do histórico escolar de caráter apenas classificatório.  

1.4 As atividades dar-se-ão apenas na área a qual o candidato está concorrendo à vaga;  

1.5 O ESTAGIÁRIO não receberá qualquer incentivo financeiro pelo exercício, porém receberá uma 

certificação desta Coordenação de Curso pelas suas horas cumpridas durante o estágio;  

1.6 O processo seletivo é válido até o término deste semestre, podendo ser renovado para 2019/2, de acordo 

com o consentimento dos Professores Supervisores de Estágio. 

 

2. DOS OBJETIVOS  
2.1 A atividade de estagiário auxiliar tem por objetivo prestar suporte ao corpo discente em estágio curricular 

obrigatório, visando à melhoria da qualidade dos atendimentos na Clínica Escola de Fisioterapia e a inserção 

precoce de acadêmicos à prática clínica. 

 

3. DOS REQUISITOS  
3.1 Ao inscrever-se para o exame de seleção o discente deverá:  

 Estar regularmente matriculado no Curso de Fisioterapia do Centro Universitário UNIRG;  

 Ser acadêmico do 1º (primeiro) ao 4º (quarto) período;  

 Não estar cumprindo pena disciplinar no âmbito desta IES;  

 Ter disponibilidade de tempo para exercer o estágio;  

 

4. DAS VAGAS  

4.1 As vagas para monitores, bem como o número de horas serão ofertadas de acordo com a tabela abaixo.  

CÓDIGO ÁREA DE ESTÁGIO DOCENTE Nº DE 

VAGAS 

Nº DE 

HORAS/SEMANA 

TOTAL DE 

CARGA 

HORÁRIA 

2035286 Neurofuncional Jacqueline 

Takada 

2 5 75 horas 

2035286 Reeducação Postural Ana Luzia 2 6 90 horas 

2035286 Traumatortopedia Aktor Hugo 

Anny Pires 

2 6 90 horas 

2035286 Cardiorrespiratória Elizângela 

Sofia 

2 6 90 horas 



 

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1 As inscrições serão realizadas conforme o disposto a seguir:  

Período: 28/01/2019 a 01/02/2019  
Local: Coordenação de Fisioterapia 

Horário: 07h30 às 11h30 e 13h às 21h 
 

5.2 Devem ser apresentados os seguintes documentos para a inscrição:  

5.2.1 Formulário de Inscrição devidamente preenchido (ANEXO I – Disponível na Coordenação);  

5.3 A inscrição poderá ser realizada por terceiros mediante a apresentação de uma procuração simples.  

5.4 Este processo seletivo será válido para o semestre letivo de 2019/1, podendo ser prorrogado para o 

semestre 2019/2.  

5.5 Acadêmicos cursando outro período (do 5º - quinto – em diante) poderá se candidatar a esse processo de 

seleção de estagiário, na condição de ter o seu deferimento da inscrição apenas em caso de não haver 

quantidade suficiente de inscritos de acadêmicos do 1º ao 4º período. 

 

6.1 As entrevistas serão realizadas conforme o disposto a seguir:  

Data: 07/02/2019  

Local: Coordenação do Curso de Fisioterapia  

Horário: 09h  
6.2 O candidato deverá comparecer ao local da entrevista no horário estabelecido, devendo apresentar 

documento oficial com foto.  

6.4 Será considerado aprovado no exame de seleção o candidato que obtiver a maior nota final.  

6.5 Ocorrendo empate no resultado de seleção, serão observados para efeito de desempate, pela ordem, os 

seguintes critérios:  

6.5.1 Maior média nas disciplinas já cursadas, conforme histórico escolar;  

6.5.2. Obtiver a maior idade.  

6.6 A análise de histórico escolar será realizada por Professor supervisor e pela Coordenação do Curso.  

6.7 As entrevistas ocorrerão por ordem de chegada.  

 

7. DO RESULTADO  
7.1 O resultado deste processo seletivo será divulgado no dia 08/02/2019, no mural da Coordenação do Curso 

de Fisioterapia e também no site http://unirg.edu.br.  

7.2 Este processo seletivo terá validade para o semestre 2019/1, podendo ser prorrogado para 2019/2, a 

critério do Professor Supervisor responsável pelo estágio.  

7.3 O preenchimento das vagas será pela ordem de classificação, sendo que a cada desistência será chamado o 

próximo candidato classificado.  

7.4 Havendo vaga para estagiário auxiliar dentro do período de validade do Edital, esta poderá ser 

imediatamente ocupada por outro discente aprovado, respeitada a ordem classificatória.  

7.5 Não havendo candidato aprovado, a pedido do professor supervisor, outro edital poderá ser aberto para 

preenchimento da vaga. 

 

8. DOS RECURSOS  

8.1 Havendo recursos, estes deverão ser encaminhados à Coordenação do Curso de Fisioterapia.  

8.2 O prazo para impetração de recurso é de 2 (dois) dias úteis, incluído o dia da divulgação do resultado do 

processo seletivo.  

 

9. DA ADMISSÃO E EXERCÍCIO DO ESTÁGIO  
9.1 A admissão do acadêmico no exercício do estágio obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de 

acordo com as vagas existentes.  

9.2 O acadêmico selecionado e convocado deverá entregar na Coordenação do Curso de Fisioterapia, até o dia 

11/02/2019, os seguintes documentos:  

9.2.1 Cópia do RG;  

9.2.3 Cópia do CPF.  

9.3 As atividades do estagiário auxiliar obedecerão, em cada semestre letivo, a um Plano de Atividades 

elaborado pelo Professor Supervisor, conduzido pelos acadêmicos em estágio curricular obrigatório.  



 

9.6 O estágio será exercido somente em dias letivos, de acordo com o Calendário Acadêmico vigente.  

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
10.1 É vedado ao acadêmico o exercício do estágio auxiliar em mais de uma área, concomitantemente, no 

mesmo semestre letivo.  

10.2 Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso de 

Fisioterapia da Universidade de Gurupi. 

 

 

 

Gurupi – TO, 18 de dezembro de 2019  

 

 

 

 

 

 

 

.  

________________________________                                    __________________________________ 

            Geovane Rossone Reis                                                           Adriana Arruda Barbosa Rezende 
Coordenador do Curso de Fisioterapia                                   Coordenadora de Estágio do Curso de Fisioterapia  

           Universidade de Gurupi                                                                 Universidade de Gurupi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE DE GURUPI - UNIRG 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO AUXILIAR 2019 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
Nome: ____________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nº. MATRÍCULA:  

 

PERÍODO:  RG:  CPF:  

DATA DE NASCIMENTO:  NATURALIDADE:  GÊNERO:  

( ) Masculino ( ) Feminino  

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

 

BAIRRO:  CEP:  CIDADE:  UF:  

E-MAIL:  

TELEFONE RESIDENCIAL:  CELULAR:  

ÁREA DE ESTÁGIO – (conforme consta no Edital):  

 

DECLARAÇÃO 

Declaro que este formulário de inscrição contém informações verdadeiras e que estou de acordo com as 

normas do Edital nº 007/2018, em consonância com as disposições do Regulamento de Estagio do Curso de 

Fisioterapia da UnirG. 

 

Gurupi-TO, ____ de ____________de _______.  

 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

PARA USO EXCLUSIVO DA COORDENAÇÃO DO CURSO  

[ ] Inscrição Deferida [ ] Inscrição Indeferida  

Observações: _________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Seleção de Acadêmicos Estagiários Auiliáres para o Curso de Fisioterapia da UNIRG – 2019 

NOME DO (A) ACADÊMICO (A):  

 

 

 

 

 


