UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CARIRI
FACULDADE DE MEDICINA
EDITAL Nº04/2018 – Faculdade de Medicina - FAMED
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri - UFCA, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com as normas estabelecidas no Edital de Nº 02/2018/PROGEP,
bem como na Lei 11.788/2008 e na Orientação Normativa Nº 02/2016 do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), torna público o Edital de Seleção para a
contratação de estagiários de nível superior, ciclo 2018. As bolsas têm como objetivo incentivar e
desenvolver atividades acadêmicas e administrativas vinculadas à Universidade nos diversos
órgãos e unidades da UFCA.
1. DOS REQUISITOS
Os (as) candidatos(as) inscritos(as) para estagiar nesse setor deverão atender aos
seguintes requisitos:

1.1 DAS VAGAS DE DIREITO
a) Estar devidamente matriculado (a) no curso de nível superior em Direito no semestre 2018.2,
comprovado através de declaração de matrícula ou histórico escolar com as disciplinas em curso
no semestre vigente;
b) Estar cursando, preferencialmente, a partir do 3º semestre;
c) Apresentar bom rendimento acadêmico, comprovado através de histórico escolar atualizado,
com média global igual ou superior a 7,00 (sete);
d) Ter conhecimento em Direito Constitucional, Direito Administrativo e Informática básica;
d) Dispor de 20 (vinte) horas semanais para dedicar-se às atividades a serem desenvolvidas;
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1.2 DAS VAGAS DE ENFERMAGEM
a) Estar devidamente matriculado (a) no curso de nível superior em Enfermagem, no semestre
2018.2, comprovado através de declaração de matrícula ou histórico escolar com as disciplinas em
curso no semestre vigente;
b) Estar cursando, preferencialmente, a partir do 3º semestre;
c) Apresentar bom rendimento acadêmico, comprovado através de histórico escolar atualizado,
com média global igual ou superior a 7,00 (sete);
d) Ter conhecimento em Atenção Básica à Saúde e Informática básica;
d) Dispor de 20 (vinte) horas semanis para dedicar-se às atividades a serem desenvolvidas;
2. DA INSCRIÇÃO
a) O (a) candidato (a) matriculado (a) no curso de nível superior em Direito deverá realizar a
inscrição via internet, por meio do endereço naes@ufca.edu.br, de 27/08/2018 a 31/08/2018;
b) O (a) candidato (a) matriculado (a) no curso de nível superior em Enfermagem deverá realizar
a inscrição via internet, por meio do endereço ambulatorio.famed@ufca.edu.br, de 27/08/2018 a
31/08/2018;
No ato da inscrição, o candidato deverá informar a vaga pretendida, e anexar os seguintes
documentos:
a) Comprovante de matrícula;
b) Histórico escolar;
c) Cópia da Carteira de Identidade e CPF do concorrente;
d) Carta de intenção. A carta, contendo no máximo duas laudas, deve enfatizar os seguintes itens:
✓ Apresentação pessoal,
✓ Exposição dos motivos que o leva a querer realizar o estágio
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3. DA BOLSA
A bolsa terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais a serem cumpridas de segunda
a sexta, com duração de 09 (nove) meses, no período de setembro a dezembro de 2018.
2.1 VALOR DA BOLSA
Valor da bolsa

Auxílio-transporte

Total

R$364,00

R$132,00

R$496,00

O valor do auxílio-transporte será calculado com base nos dias úteis e dias trabalhados
do mês a que se refere, sendo concedido R$ 6,00 por dia, com valor máximo de R$132,00 mensais.
4. DAS VAGAS
Serão selecionados estagiários para as seguintes vagas:

Qtd Vaga

Local

Conhecimentos Necessários
Ter conhecimento em Direito

Faculdade de Medicina:
01

Direito

Núcleo de Apoio a Estágios (NAES)

Constitucional,

Direito

Administrativo e Informática
básica;

Faculdade de Medicina:
02

Enfermagem

Ambulatório de Especialidades Médicas
(ABEM)

Ter conhecimento em Atenção
Básica à Saúde e Informática
básica;

5. DA SELEÇÃO
A seleção dos estagiários acontecerá em 03 (três) fases, seguindo os critérios abaixo:
a. Análise do histórico escolar – 0 a 25 pontos
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b. Carta de intenção – 0 a 25 pontos
c. Entrevista – 0 a 50 pontos
6. DO CALENDÁRIO

Etapas

Prazo
27/08/2018 a 31/08/2018
03/09/2018 a 04/07/2018
06/09 a 07/09/2018
10/09/2018

Inscrição
Período de Seleção
Resultado Final
Início das Atividades

7. OBSERVAÇÕES GERAIS
Os casos omissos neste Edital serão apreciados e decididos pela direção da FAMED.
8. CONTATOS
Rua Divino Salvador, 284 - Bairro do Rosário
Barbalha – Ceará

CEP: 63180-000

Telefone Geral: 3221-9600
e-mail: famed@ufca.edu.br

Barbalha, 24 de agosto de 2018
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ORIGINAL ASSINADO
Prof. Dr. Cláudio Gleidiston Lima da Silva
Diretor da Faculdade de Medicina
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