FACULDADE PANAMERICANA DE JI-PARANÁ/UNIJIPA
NUCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO – NIEX
EDITAL 04/2018-NIEX

SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA ESTÁGIO NO INSTITUTO DE CIÊNCIAS
BIOMÉDICAS DE MONTE NEGRO – ICB/USP

O Núcleo de Iniciação Científica e Extensão (NIEX) da Faculdade
Panamericana de Ji-Paraná (UNIJIPA), com base no regimento institucional, torna
público o presente Edital de abertura de inscrições, visando a seleção de candidatos
para realização de Estágio, com vigência no ano de 2018, em parceria com
Universidade de São Paulo (USP), campus Monte Negro.

1. Finalidade

O estágio orientado deverá propiciar ao aluno a experiência prática do
exercício do profissional, oportunizando uma visão do campo de trabalho, das
relações humanas envolvidas e da ética profissional. O estágio supervisionado do
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB/USP), ofertado
no polo de Monte Negro – RO, nas dependências do instituto. É uma atividade
individual

orientada

por

docentes

do

ICB/USP

e

acompanhamento

do

NIEX/UNIJIPA.

2. Discente
2.1 Requisitos para estagio:
I. Estar regularmente matriculado a partir do 2º período nos cursos de
graduação de: Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia e Enfermagem;
II. Ser aluno do curso de pós-graduação em Microbiologia e Parasitologia;
III. Dedicar-se às atividades acadêmicas e aos compromissos assumidos no
estágio;
IV. Ser selecionado de acordo com as normas descritas neste edital;
V. Apresentar bom desempenho acadêmico;

VI. Estarão impedidos de participar do processo de seleção, discentes com
pendências financeiras e documentais na instituição ou na apresentação de
qualquer relatório exigido pela Instituição;
VII. Ter disponibilidade para realização do estágio durante trinta (30) dias;
VIII. Possuir currículo devidamente atualizado na plataforma Lattes;
IX. Estar devidamente com inscrição confirmada no V CICLO Científico da
UNIJIPA de 2018/2;
X. Não apresentar média geral de todas disciplinas cursadas em 2018/1
menor que 70 pontos;
XI. As inscrições dos candidatos às vagas de estágio serão realizadas pelo
próprio discente e deverão conter:
a) Formulário (Anexo I) preenchido e assinado pelo acadêmico;
b) Histórico escolar completo e atualizado do estudante incluindo as
reprovações, se houver;
c) Comprovante que não possui pendências financeiras e documentais na
Instituição.
Parágrafo único: Os candidatos aprovados dentro do número de vagas,
participarão do estágio no ICB 5/USP no ano de 2019. A data será confirmada
posteriormente.

2.2. Compromissos do estagiário:
I. Apresentar relatórios das atividades (até 30 dias após o retorno do estágio)
ao NIEX-UNIJIPA;

3. Seleção
3.1 A seleção dos estagiários será realizada pelo NIEX/UNIJIPA;
3.2 O processo de seleção ocorrerá em duas etapas:
3.2.1 Etapa I: Para alunos da graduação será feita uma análise da
documentação dos discentes inscritos. Sendo desclassificado o aluno que
apresentar média semestral menor que 70 pontos. Os alunos da pós-graduação de
Microbiologia e Parasitologia será feito a soma das últimas disciplinas cursadas.
3.2.2 Etapa II: Entrevista individual com uma banca examinadora que será
designada posteriormente pelo NIEX/UNIJIPA.

Parágrafo único: A banca de seleção será composta por profissionais das
diversas áreas do conhecimento que pertencem ao quadro Docente da UNIJIPA,
desde que não tenha vínculo como Coordenador do aluno.
3.3 Ao final do processo seletivo, o NIEX/UNIJIPA apresentará lista dos
classificados;
3.4. Os candidatos classificados obedecerão uma ordem, os quais serão
chamados de acordo com o número de vagas oferecido.

Parágrafo único: Estão impedidos de participar do processo seletivo acadêmicos
que já participaram do estágio em 2018/2.

4. Quantidade de vagas
Alunos dos cursos de graduação em Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia,
Biomedicina e Odontologia = 09 vagas.
Pós-Graduação em Microbiologia e Parasitologia = 01 vaga.

Parágrafo único: Em casa de não preenchimento da vaga ofertada aos alunos da
Pós-Graduação em Microbiologia e Parasitologia, a vaga será direcionada aos
acadêmicos da graduação. Assim como os cursos que não preencherem suas vagas
será direcionada para os demais cursos de graduação.

5. Cronograma

O NIEX/UNIJIPA estabeleceu um cronograma próprio, visando cumprir com as datas
estipuladas pelo órgão proponente (estipuladas abaixo):
Divulgação do Edital: 03/09/2018
Inscrições
Local: Coordenação do Curso do acadêmico
Início: 03/09/2018
Término: 05/10/2018

Avaliação dos históricos dos acadêmicos
Início: 08/10/2018
Término: 24/10/2018

Realização das entrevistas
Início: 05/11/2018
Previsão de término: 25/11/2018

Divulgação dos Resultados: Até o dia 07/12/2018

Parágrafo único: As datas poderão sofrer alterações de acordo com a decisão da
comissão organizadora do processo seletivo.

Ji-Paraná 03 de setembro de 2018

Prof. Me. Alexandre Zandonadi Meneguelli
Prof. Dr. Ely Eduardo Saranz Camargo
Profa Dra. Michele Thaís Favero
Profa Dra. Maria Conceição de Lacerda
Portaria 03/2018 UNIJIPA

SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA ESTÁGIO NO INSTITUTO DE CIÊNCIAS
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FICHA DE INSCRIÇÃO*

Nome Completo:
RG nº :

Org. Expedidor:

CPF nº:

Idade:

Curso de Graduação :
Período:
Endereço:
N.º:

Complemento: Bairro:

Telefone fixo: (

)

Cidade:

Celular: (

UF:

)

E-mail:
* Anexar o histórico escolar a ficha de inscrição e comprovante que não possui
pendências financeiras.

