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Objetivo
Oferecer o estágio curricular e/ou extracurricular teórico e prático em Farmácia
Hospitalar e Clínica para graduandos do curso de bacharel em Farmácia.
Da Jornada de Atividades
A jornada de atividades de estágio será de 30 (trinta) horas semanais, no
período de 08 de novembro de 2021 a 08 de maio de 2021.
Dos pré-requisitos para inscrição e seleção
Os candidatos devem satisfazer os seguintes requisitos:
a) Estar regulamente inscrito no curso de farmácia, quando assinatura do termo
de compromisso;
b) Ter cursado as disciplinas: Fisiopatologia e Farmacologia I (ou correspondente);
e
c) Ter cursado ou estar cursando a disciplina: Farmácia Hospitalar e Clínica.
Das inscrições
Este edital torna pública as inscrições no período de 04 a 18 de outubro de
2021, para ocupar 04 vagas de no Setor de Farmácia do Hospital São Matheus,
localizado na R. Silva Cardoso, 689 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ, 21810-031.
As inscrições deverão ser realizadas através do envio dos documentos, em
formato pdf e digitalizados (via e-mail), para o setor de recrutamento do Hospital São
Matheus recrutamento.hsm.rj@gmail.com, com o assunto – Inscrição do estágio em
Farmácia Hospitalar e Clínica 2021.2:
a) Currículo do candidato (informando coeficiente de rendimento);
b) Comprovante de regularidade de matrícula; e
c) Comprovante de pagamento da inscrição.
Não serão aceitos a entrega de documentos impressos na unidade hospitalar.
Do Pagamento da taxa de inscrição
O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais),
deverá ser efetuado via transferência/depósito bancário: Banco Itaú, Agência: 9369 e
Conta: 12900-3 até o dia 18 de outubro de 2021.
Não serão aceitos as inscrições com pagamento de taxa fora do prazo
supracitado. Neste caso não haverá devolução do taxa de inscrição.

No dia 22 (vinte e dois) de outubro de 2021 será divulgado via e-mail uma
listagem com as inscrições deferidas e indeferidas.
Da Seleção dos candidatos
A prova escrita será realizada dia 25 (vinte e cinco) de outubro de 2021,
impreterivelmente às 14h no Auditório do Centro Médico do Hospital São Matheus,
localizado na R. Silva Cardoso, 689, 3º andar - Bangu, Rio de Janeiro - RJ, 21810-031.
Sugerimos que os candidatos compareçam ao local da prova com 15 minutos
de antecedência, é obrigatório trazer caneta esferográfica azul ou preta e o uso de
máscara.
Será aplicada uma prova de conhecimentos gerais de farmacologia e cálculos
farmacêuticos, com 20 questões conforme bibliografia sugerida.
Para aprovação o candidato deverá acertar 50% das questões.
O resultado da prova escrita será divulgado no dia 28 (vinte e oito) de outubro
de 2021 às 14h, via e-mail para todos os candidatos.
Os candidatos aprovados nesta etapa do processo seletivo serão convocados
via e-mail para entrevista presencial no dia 03 (três) de novembro de 2021 a partir das
09h.
Como critérios de desempate serão considerados: o coeficiente de rendimento
acumulado e o candidato que possuir maior idade.
O resultado final será divulgado via e-mail no dia 05 (cinco) de novembro de
2021 a partir das 14h.
Da remuneração
O estudante estagiário do programa fara jus a bolsa-estágio no valor de R$
500,00 (quinhentos reais). A concessão de estágio não rega vínculo empregatício de
qualquer natureza conforme a lei do estagiário Nº 11.788, de 25 de setembro de 2006.
Da assinatura do termo de compromisso
Os candidatos serão convocados pelo setor de recrutamento, de acordo com a
ordem de classificação, obedecendo ao número de vagas informado neste edital.
A assinatura do termo de compromisso de estágio (TCE) deverá ser
acompanhada pelos seguintes documentos abaixo:
a) Documento de Identidade;
b) CPF;

c)
d)
e)
f)
g)

Informação de dados bancários (Banco conveniado: Itaú e SICRED);
Comprovante de residência;
Comprovante de escolaridade;
Histórico escolar; e
Bilhete Único desvinculado

Do cronograma
Ações
Período de Inscrição
Resultados de inscrição
Prova escrita
Resultado da prova escrita
Entrevista técnica
Resultado Final
Entrega de documentos
Início do Estágio Acadêmico

Período
04 a 18/10/2021
22/10/2021
25/10/2021
28/10/2021
03/11/2021
05/11/2021
03 a 05/11/2021
08/11/2021
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