Edital estágio em fisioterapia do Hospital Copa D’Or - 2017

Programa de Estágio em Fisioterapia do Hospital Copa D’Or
Edital 2017
Processo seletivo para o programa de estágio em fisioterapia.
O Hospital Copa D’or resolve tornar público o presente edital, que estabelece as regras
destinadas para o processo seletivo de acadêmicos cursando faculdade de fisioterapia, para
atuarem junto aos setores da unidade Hospitalar em questão, realizando estágio de caráter
curricular.
1. DO ESTÁGIO:
1.1. O estágio acadêmico desenvolvido no âmbito do Hospital Copa D’or tem por
objetivo proporcionar aos alunos, regularmente matriculados nas instituições de
ensino conveniadas com nossa unidade, a oportunidade de realização de estágio
curricular, visando o aprendizado acadêmico, tanto na teoria quanto na prática, nos
diversos setores presentes no hospital.
1.2. A atividade desempenhada pelo estagiário não gerará vínculo empregatício de
qualquer natureza, nos termos da Lei Federal no. 11.788 de 25/09/2008, Orientação
Normativa/MPOG no. 7 de 30/10/2008, republicada em 04/11/2008 e na Portaria MPOG
no. 313 de 31/12/2007.
1.3. A carga horária de estágio será de 05 (cinco) horas diárias, três vezes por semana,
totalizando 15 (quinze) horas semanais, em turno matutino, vespertino ou misto, a
depender da colocação no processo seletivo, tanto no início do estágio, quanto na
passagem de estagiários nível 1 para nível 2.
1.4. O estagiário terá direito ao auxílio transporte e alimentação no local de estágio,
bem como seguro contra acidentes pessoais durante o período de estágio, sob
responsabilidade da Rede D’Or São Luiz.
1.5. O estágio acadêmico terá a duração mínima de 12 meses, ao final do qual lhe será
fornecido o documento específico para comprovação da carga horária total do estágio
realizado.
1.6. As atividades de estágio desenvolvidas pelo acadêmico deverão condizer com o
curso do estudante e serão supervisionadas pelo Fisioterapeuta responsável pelo setor.
1.6.1. As atividades de estágio na área de fisioterapia correspondem a
avaliação física e funcional do paciente internado nas diversas unidades desse
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hospital, onde haja atuação de fisioterapeuta; desenvolver fisiodiagnóstico,
traçar objetivos, metas e a melhor conduta de tratamento, aplicando-as e
dando alta deste tratamento sempre sob supervisão e acompanhamento do
profissional fisioterapeuta, responsável pelo setor e pela supervisão do
mesmo.
1.7. Haverão aulas teóricas e práticas, discussão de artigos e casos clínicos, com
presença obrigatória dos acadêmicos, dentro do horário de estágio.
1.8. O horário de estágio deverá ser compatível com a sua carga horária da Instituição
de Ensino em que o aluno estiver matriculado, não sendo possível a adequação deste
horário para cada instituição.
2. DAS VAGAS
2.1. Os candidatos concorrerão a 24 (vinte e quatro) vagas para atuação no Serviço de
fisioterapia.
2.1.1. Os setores para atuação do estagiário em fisioterapia são os setores de
alta complexidade, compreendendo a Unidade Pós Operatória, Unidade
Neurointensiva, CTI geral, Unidade Cardiointensiva, Unidade Semi-Intensiva e
Unidade Ventilatória.
2.1.2. Para concorrer às vagas de estágio, o acadêmico deverá estar cursando,
no mínimo, o 8o período do curso de fisioterapia, devidamente matriculados e
com frequência efetiva. É permitido aos acadêmicos cursando o 7o período
realizar o processo seletivo, desde que, ao iniciar o estágio, o mesmo já esteja
no 8o período da faculdade.
2.2. Haverá, após 6 meses de estágio, seleção interna para escolha de novos setores,
portanto, é vedada a participação dos estagiários já vigentes no quadro do hospital,
realizar esta prova.
2.3. Os candidatos aprovados e não classificados para a composição do quadro de
vagas, integrarão um cadastro de reserva na proporção de 02 vezes o número de vagas
oferecidas, sendo convocados na rigorosa ordem de classificação em caso de
surgimento de vagas durante o prazo de vigência do processo seletivo, o qual terá 06
(seis) meses de validade.

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
3.1. Ser brasileiro (a).
3.2. Se estrangeiro: “A realização de estágios aplica-se aos estudantes estrangeiros
regularmente matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou reconhecidos,
observando o prazo do visto temporário de estudante, na forma da legislação
aplicável.” (Art. 6o ON no 7, de 30 de outubro de 2008).
3.3. Ser estudante regularmente matriculado e com frequência efetiva no curso de
fisioterapia, oriundo das Instituições de Ensino conveniadas com o Hospital Copa D’or.
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4. PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO:
4.1. O período de inscrição para o processo seletivo será do dia 02/05/2017 até
31/05/2017.
4.2. As inscrições deverão ser realizadas EXCLUSIVAMENTE através do e-mail:
barbara.soriano@rededor.com.br.
4.2.1. No e-mail deverá constar no assunto: Estágio em fisioterapia e um
curriculum vitae. Importante lembrar da necessidade de colocação de telefone
e e-mail do candidato.
4.2.2. Declaração da faculdade contendo o período atual do acadêmico.
4.3. As inscrições serão limitadas em 300 candidatos.
4.4. Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição ou valor financeiro para efeitos de
inscrição para o processo seletivo, assim como para a sua realização.
4.5. A prova escrita será aplicada nos dias 2 de Junho de 2017, e terá duração de 3
horas. O horário será definido posteriormente e comunicado através do email enviado
pelos organizadores.
4.6. O candidato deverá trazer no dia da prova, sob pena de exclusão do certame:
4.6.1. Original do RG, CNH ou passaporte;
4.6.2. Caneta azul;

5. DA PROVA
5.1. A prova será composta por 40 (quarenta) questões objetivas.
5.1.1. Cada questão admitirá apenas uma resposta possível.
5.1.2. O candidato deverá apresentar-se no local da prova 30 minutos antes do
horário marcado, munidos dos documentos contidos no item 4.6 deste
presente edital.
5.2. A prova será realizada no auditório do Hospital Copa D’Or, localizado na Rua
Figueiredo de Magalhães, 875. Copacabana, Rio de Janeiro – RJ.
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6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
6.1. O resultado final será informado por e-mail e/ou por contato telefônico aos
aprovados em data a ser divulgada.
7. DO PROCESSO SELETIVO:
7.1. O processo seletivo será composto por 4 (quatro) etapas, sendo todas as etapas
eliminatórias, conforme especificado abaixo:
7.1.1. Análise de currículos;
7.1.2. Prova escrita;
7.1.3. Dinâmica de grupo;
7.1.4. Entrevista individual.
7.2. Após aprovação em todas as etapas, o candidato estará apto a ocupar vaga de
nesta instituição, devendo realizar a inscrição com os documentos que serão
solicitados no endereço, data e hora posteriormente comunicados.

Rio de Janeiro, 02 de Maio de 2017

Alan Rodrigues Bolorini
Coordenador de estágio em fisioterapia
Hospital Copa D’Or
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