
 

 

 

EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO EM MEDICINA  

NA UTI GERAL ADULTO 

 

A Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico faz saber, aos 

interessados, Edital para o Processo Seletivo para Estágio em Medicina.  

 

1. OBJETIVOS  

 

O estágio tem como objetivo proporcionar aos estudantes, regularmente 

matriculados em Instituições de ensino superior, públicas ou privadas, 

reconhecidas pelo Ministério da Educação, o exercício de atividades correlatas 

à formação profissional, em complementação ao conhecimento teórico e o 

desenvolvimento da prática profissional, possibilitando o aprendizado nas 

diversas áreas do conhecimento médico.  

 

2. CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO  

 

O estágio terá duração de 1 mês. Os estudantes terão oportunidade de 

desenvolver suas atividades teórico-práticas em estágio supervisionado em UTI 

GERAL ADULTO, além de atividades de pesquisa onde atuarão no levantamento 

e análise de dados. Não haverá pagamento de bolsa, ajuda de custo ou 

qualquer outra remuneração referente ao estágio. 

  

3. BENEFÍCIOS  

 

O acadêmico terá direito, durante o período do estágio, a estacionamento 

gratuito e alimentação, oferecidos no refeitório do Hospital Unimed Vitória. 

Não estão previstos outros benefícios além dos mencionados neste Edital. 

 



 

 

 

 

 

4. SOBRE AS VAGAS  

 

Haverá, semestralmente, enquanto perdurar o convênio estabelecido com as 

instituições conveniadas, bem como de interesse da Unimed Vitória, vagas para 

estudantes de medicina do 11º (décimo primeiro) ao 12º (décimo segundo) 

período, no campo de estágio (UTI GERAL ADULTO), no limite de duas vagas 

mensais, totalizando 12 vagas no período de 6 meses. 

 

4.1 REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS  

 

Poderão participar da seleção os alunos que:  

a – Estejam matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério 

da Educação (MEC);  

b - Cursando a partir do 11° (décimo primeiro) período do curso de medicina;  

c – Tenham disponibilidade de até 30 horas semanais para dedicar-se ao 

programa de estágio, no período da manhã (7hs às 13hs) e no período da tarde 

(13hs às 19hs), de segunda à sexta. 

 

5. INSCRIÇÕES  

 

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do preenchimento do 

formulário FRM-CEPES-021 – Entrevista para Recrutamento e Seleção e 

entregue no Centro de Ensino e Pesquisa (CEPES), no Hospital Unimed Vitória, 

localizado na Rua Marins Alvarino, 365, bairro Itararé, Vitória ES, CEP: 29047- 

660, ou por e-mail no endereço cepes@unimedvx.com.br no horário de 8hs às 

18hs.  O período para recebimento das inscrições será de 25 de janeiro a 20 

de fevereiro de 2018.  



 

 

 

6. SELEÇÃO  

 

O Processo Seletivo será por meio de avaliação teórica com 20 questões 

objetivas de Clínica Médica, Medicina da Família e Comunidade, Pediatria, 

Cirurgia Geral e Ginecologia e Obstetrícia, cada questão valendo 5 (cinco) 

pontos, totalizando 100 pontos.  

 

A prova objetiva será realizada no dia 26 de fevereiro de 2018 (segunda-

feira), de 19hs às 21hs, no auditório de CEPES, no Hospital Unimed Vitória, 

localizado na Rua Marins Alvarino, 365, bairro Itararé, Vitória ES, CEP: 29047-

660. 

 

6.1 CLASSIFICAÇÃO 

 

Serão classificados dois (2) candidatos. A classificação final será realizada 

obedecendo a pontuação da nota da prova, de maneira decrescente, sendo 

fator de desempate a maior idade. Os demais candidatos serão considerados 

suplentes. 

 

7. DA MATRÍCULA  

 

Os candidatos selecionados deverão efetuar sua matrícula no período 

compreendido entre 1 a 8 de março de 2018 no Centro de Ensino e Pesquisa, 

no Hospital Unimed, das 8hs às 19hs. O candidato selecionado que não efetivar 

sua matrícula, no prazo estabelecido por esse edital, perderá o direito à vaga 

e será convocado outro candidato (suplente), seguindo a ordem de 

classificação.  



 

 

 

O estagiário participará dos treinamentos obrigatórios de Integração, 

Treinamento Básico Introdutório e de uma reunião no Centro de Ensino e 

Pesquisa, em que serão transmitidas informações sobre as regras do estágio e 

os direitos e deveres. O início das atividades está previsto para 19 de março 

de 2018.  

 

7.1 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

 

Declaração de matrícula; 

Cópia do Histórico escolar da instituição de ensino superior;  

Cópia da carteira de identidade;  

Cópia do CPF;  

Cópia da carteira de trabalho e número do PIS; 

Comprovante de residência;  

Uma (1) foto 3 x 4, atualizada. 

  

7.2 EXAMES MÉDICOS OBRIGATÓRIOS  

 

Hemograma completo;  

Anti-HCV; 

Anti-Hbs;  

Hbs Ag;  

Glicemia;  

Cópia do Cartão de Vacina atualizado*.  

* Observação: Esquemas Obrigatórios - Dupla Adulto (DT) e Hepatite B, e todas 

as demais oferecidas na Unidade de Saúde.  

 



 

 

 

8. MODALIDADE DO ESTÁGIO 

 

A modalidade do estágio a ser oferecido é a não obrigatória, onde o campo de 

estágio é desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária 

regular e obrigatória.  

 

Após o encerramento do programa, o acadêmico receberá o certificado de 

conclusão do estágio. 

  

9. VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO  

 

As vagas disponíveis serão preenchidas pelos candidatos aprovados no processo 

seletivo, sendo que na desistência destes, os suplentes serão convocados a 

preencher a vaga disponível.  

 

A vigência de cada processo seletivo será de seis (6) meses. Ou seja, cada 

processo se encerrará no início do próximo processo seletivo. 

 

 

Vitória, 25 de janeiro de 2018 

 

                                                          

 

Dr. Ary Célio de Oliveira 

Coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa 

(CEPES) do Hospital Unimed Vitória 

Dr. Mário Tironi Junior 

Diretor de Recursos Próprios da Unimed 

Vitória 

  


