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SELEÇÃO DE ESTÁGIO VOLUNTÁRIO nº 
02/2020 

 

A Oncológica do Brasil - Ensino e Pesquisa (OBEP) promove a formação 

profissional e humana na área da saúde, por meio de ações 

transformadoras e colaborativas, no intuito de contribuir para o 

desenvolvimento da região Norte do país nos campos educacional, 

científico-tecnológico, sociocultural, ambiental e econômico. Dessa forma, a 

OBEP vem, por meio do presente edital, tornar público o presente 

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO VOLUNTÁRIO, para preenchimento 

das vagas existentes, destinadas a estudantes dos seguintes cursos: 

ENFERMAGEM, FARMÁCIA, FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA. 

 

1. FINALIDADE 

Este edital tem por finalidade reger as normas de seleção e acompanhamento 

de alunos para o Programa de Estágio Não-curricular Voluntário, no 

desenvolvimento de atividades supervisionadas de estágio, ensino, pesquisa e 

extensão no âmbito da OBEP. 

 

2.SELEÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO-CURRICULAR 

VOLUNTÁRIO 



 

 

2.1 Dos Requisitos Básicos 

Seguem abaixo, por área de atuação, os requisitos básicos para investidura no 

Processo de acordo com os cursos. 

 

2.1.1 Enfermagem 

a) Estar devidamente matriculado em curso de graduação em Enfermagem, a 

partir do 5° semestre. 

 

2.1.2. Farmácia 

b) Estar devidamente matriculado em curso de graduação em Farmácia, a partir 

do 6° semestre; em caráter qualitativo, deverá ter cursado ou estar cursando a 

disciplina de Farmacologia. 

 

2.1.3. Fisioterapia 

c) Estar regularmente matriculado em curso de graduação de Fisioterapia, a 

partir do 5°semestre. 

 

2.1.4. Nutrição 

d) Estar regularmente matriculado em curso de graduação em Nutrição, a partir 

do 6° semestre; em caráter eliminatório, deverá ter cursado as disciplinas: 

Dietoterapia, Avaliação Nutricional, Dietética e. Fisiopatologia da Nutrição; 

 

2.1.5. Psicologia 

e) Estar regularmente matriculado em curso de graduação em Psicologia, a 

partir do 6º semestre. 

 

2.2. Das Exigências para a Inscrição 

 

2.2.1 Apresentar Currículo atualizado na Plataforma Lattes CNPq, com 

atualização realizada nos últimos 3 meses; 

2.2.2 Ter disponibilidade para participação em uma entrevista e/ou reunião 

inicial; 



 

2.2.3 Ter disponibilidade de dedicação de pelo menos 1 turno (4 horas), 3 vezes 

por semana in loco, sendo dois dias (08 horas) na Clínica, nas dependências 

da Oncológica do Brasil, e um dia (04 horas) no Instituto de Ensino e Pesquisa – 

OBEP, totalizando 12 horas semanais, no período da manhã ou da tarde, em 

dias alternados. 

OBS: No ato da inscrição, o aluno deverá optar pelo turno de atuação no 

qual deverá atuar. 

 

2.3. Das Vagas 

O presente processo seletivo oferecerá as seguintes vagas: 

ÁREA VAGAS 

Enfermagem 2 vagas matutino; 2 vagas 

vespertino 

Farmácia 1 vaga matutino; 1 vaga vespertino 

Fisioterapia 2 vagas matutino; 2 vagas 

vespertino 

Nutrição 2 vagas matutino; 2 vagas 

vespertino 

Psicologia 2 vagas matutino; 2 vagas 

vespertino 

 

2.4. Do Compromisso 

2.4.1 O aluno deve cumprir carga horária semanal de 12 horas in loco na 

Oncológica do Brasil, não concomitantes às suas atividades acadêmicas, 

entre as quais, 4 horas deverão ser destinadas ao desenvolvimento de 

atividades de pesquisa a serrem cumpridas no Instituto de Ensino e Pesquisa – 

OBEP; 

2.4.2 Auxiliar nas atividades assistenciais pertinentes à sua área de 

atuação, sempre sob orientação e supervisão do Staff Assistencial; 

2.4.3 Apresentar ao final do período de estágio a carta de aceite para 

publicação de um artigo científico original, confeccionado sob orientação do 

Staff de sua área de estágio. Condição indispensável para certificação; 

nas publicações· e trabalhos apresentados, deverá fazer referência ao 



 

programa e edital ao qual participa da Oncológica do Brasil - Ensino e 

Pesquisa; 

2.4.4 Ter frequência mensal de pelo menos 75%, bem como em atividades 

de ensino e extensão desenvolvidas pelo grupo. Caso o aluno descumpra 

esta norma, por 2 meses consecutivos, será desligado compulsoriamente 

do Programa de Estágio Não-Curricular Voluntário. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1 O período de inscrição será de 23/11/2020 a 16/12/2020. 

3.2 Para a inscrição no Programa  de Estágio Não-curricular Voluntário  é  

necessário enviar um e-mail para ensino.pesquisa@oncologicadobrasil.com.br 

com os seguintes itens: 

a) Currículo Lattes do aluno atualizado recentemente em formato PDF; 

b) Histórico escolar oficial atualizado, de acordo com o item 2.1 deste 

edital; 

c) Escrever no Título do e-mail: Inscrição para Programa de Estágio Não- 

Curricular Voluntário - NOME DO CANDIDATO. 

 

4. DA SELEÇÃO 

O processo de seleção será realizado sob a responsabilidade da Diretoria e da. 

Coordenação de Ensino da Oncológica do Brasil - Ensino e Pesquisa (OBEP), 

em conjunto com a Preceptoria de Estágio, e compreenderá: 

 

4.1 Primeira Fase: Avaliação curricular: 

A divulgação dos selecionados para a segunda fase (prova objetiva) ocorrerá a 

partir do dia 23 de dezembro de 2020, nas mídias sociais e site da Oncológica 

do Brasil; 

4.2 Segunda Fase: Prova Objetiva 

Esta prova terá caráter eliminatório, com média mínima 7,0 (sete), e ocorrerá 
na data publicada junto à lista dos aprovados na primeira fase. Somente os 
candidatos que alcançarem a média mínima passarão à terceira fase. 

4.3 Terceira Fase: Entrevista presencial: 

Esta fase ocorrerá na Unidade Doca da Oncológica do Brasil; sediada na Av. 

Visconde de Souza Franco, 570 - Reduto - Belém/PA. A data e horário 



 

serão divulgados em conjunto com os nomes dos aprovados na segunda fase, em 

comunicado oficial, publicado nas mídias sociais e no site da Oncológica do 

Brasil. A entrevista será de caráter classificatório, na qual   será   avaliada   a   

apresentação, articulação, a proatividade e a      experiência do candidato. 

 

5. DO RESULTADO FINAL 

.A homologação dos classificados, após a entrevista, será publicada no 

http://oncoloqicadobrasli.com.br/ensino-e-pesquisa/editais-em-aber.to e em 

um  e-mail· aos. selecionados, enviado pela Secretaria de Ensino e Pesquisa, 

com as informações de data e horário de apresentação ao Programa de 

Estágio. 

 

6. DOS RELATÓRIOS DE ESTÁGIO 

6.1 Está prevista a entrega de um Relato Bimestral para cada estagiário 

voluntário, a partir da data de início do estágio, e deverá contemplar as 

atividades desenvolvidas no período, com detalhamento de progressos, 

eventuais alterações, assim como dificuldades surgidas ou esperadas assim 

como também quaisquer atividades complementares desenvolvidas. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

. . 

7.1 A Coordenação da Oncológica Brasil - Ensino e Pesquisa poderá cancelar     

ou suspender o aluno do Programa de Estágio Não-curricular Voluntário a 

qualquer momento, caso seja verificado o não cumprimento das normas, 

deveres e requisitos deste Edital; 

7.2 O Estágio Não-Curricular Voluntário não configura vínculo empregatício; 

7.3 A inscrição do candidato implica na aceitação integral das normas 

referentes ao processo seletivo; 

7.4 Os elementos não especificados neste edital ficarão sob julgamento e 

resolução da Diretoria e Coordenação da Oncológica do Brasil - Ensino e 

Pesquisa; 

7.5 Neste edital considera-se as disposições da Lei do Estágio 11.788 de 25 de 

Setembro de 2008 e a IN - Instrução Normativa 11/2014 - PROSA. 



 

 

Este edital foi aprovado por: 
 

 

 

 

LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO 

 

Presidente da Oncológica do Brasil - Ensino e 
Pesquisa 

Diretor de Ensino da Oncológica do Brasil - 
Ensino e Pesquisa 

 

 

 

Belém, ______/______/______. 


