EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO EM MEDICINA
A Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico – faz saber aos interessados, Edital para
o Processo Seletivo para Estágio em medicina.
Edital Nº 03/2020
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 9 (nove) meses, em que os estudantes terão a oportunidade de
desenvolver suas atividades teórico-prática em estágios supervisionados nas especialidades de
Acupuntura, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Neonatologia, Medicina
de Família e Comunidade e Pediatria, além de atividades de pesquisa onde atuarão no
levantamento e análise de dados. De acordo com a Lei nº 11.788/2008, art. 13, o estagiário
terá direito a 23 dias de férias, período este que será gozado no período imediatamente anterior
ao término dos 9 (nove) meses.
3. DOS BENEFÍCIOS
O acadêmico receberá uma bolsa auxílio no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), valetransporte, plano de saúde e seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível
com valores de mercado, durante o período do estágio. A alimentação será oferecida nos
refeitórios das unidades hospitalares. Não estão previstos outros benefícios além dos
mencionados neste Edital.
4. DAS VAGAS

4.1. Haverá, anualmente, vagas para os estudantes de medicina cursando do 9º (nono) ao 11º
(décimo primeiro) período, num limite de 22 vagas, com período de estágio de 9 (nove) meses,
o prazo deste contrato é improrrogável.
4.1.1. As modalidades do estágio são distribuídas em:
04 – Clínica Médica;
04 – Cirurgia Geral;
04 – Pediatria;
04 – Ginecologia e Obstetrícia;
02 – Medicina da Família e Comunidade;
02 – Acupuntura;
02 - Neonatologia
4.1.2. À exceção do estágio na especialidade de Acupuntura, que possui disponibilidades de
dias e horários exclusivamente às segundas, quartas e quintas-feiras, sempre no horário da
manhã, para as demais especialidades os horários possuem flexibilidade.
4.1.3. Conforme previsto em LEI 11.788, art. 10, inciso II a jornada de trabalho é de 6 (seis)
horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.

5. REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS
Poderão participar da seleção os acadêmicos que:
A – Estejam regularmente matriculados em instituições de ensino, pública ou Particular,
reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC);
B - Cursando a partir do 9° (nono) e até 11°(décimo primeiro) período do curso de Medicina;
C – Tenham disponibilidade de até 30 (trinta) horas semanais para se dedicar ao programa de
estágio.
D – Realizem carga horária mínima para a conclusão de estágio de 240h para certificação,
exceto o campo de Acupuntura, cuja carga horária mínima é 160h.
6. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Inscrições
Data da prova objetiva
Divulgação do resultado

13/01/2020 a 27/01/2020
03/02/2020 – de 19h às 21h, No Centro de
Ensino e Pesquisa do Hospital Unimed Vitória
06/02/2020 às 15h no Mural do Centro de
Ensino e Pesquisa do Hospital Unimed Vitória

Exames laboratoriais

10/02/2020 a 14/02/2020

Convocação dos suplentes

18/02/2020 a 20/02/2020

Prazo do Envio dos documentos de Admissão

26/02/2020 a 03/03/2020

Orientação sobre os Benefícios (presença
obrigatória)

Admissão treinamentos obrigatórios

06/03/2020 ou 10/03/2020, entre os horários
de 14h às 16h, Ed. Unimed Vitória (Av. Cezar
Hilal, Nº 700, CEP: 29.050-657, Bento Ferreira
– Vitória/ES)
16/03/2020 – 08h às 18h (Treinamento de
Integração) e 17/03 – 08h às 12h
(Treinamento Básico Introdutório)

6.1 DAS INSCRIÇÕES
As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente por meio do link eletrônico:
http://unimed.me/W9-8U, no período de 13/01/2020 a 27/01/2020 até às 18h.
É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato
da inscrição.

A Unimed Vitória e o Centro de Ensino e Pesquisa (CEPES) não se responsabilizam: por solicitação
de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores; falhas
de comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados; por erro ou atraso dos bancos
ou entidades relacionadas, no que se refere ao recebimento e envio de confirmação de
inscrição.

O candidato receberá um e-mail do CEPES com a confirmação da inscrição no processo seletivo
obtendo um número de inscrição que deverá ser impresso e apresentado no dia da prova
portando o documento de identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

7. DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo será por meio de avaliação teórica com 50 questões objetivas sendo dentre
elas: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia. Cada questão vale
dois pontos, totalizando 100 pontos.

A prova objetiva será realizada no dia 3 de fevereiro (segunda-feira), de 19h às 21h, no
auditório de Cepes, no Hospital Unimed Vitória, localizado na rua Marins Alvarino, 365, bairro
Itararé, Vitória-ES, CEP: 29047-660.
7.1 DA CLASSIFICAÇÃO
Serão classificados 4 (quatro) candidatos por campo de estágio, com exceção do estágio em
Acupuntura, Medicina da Família e Comunidade e Neonatologia em que serão classificados dois
(2) candidatos por especialidade. A classificação final será realizada obedecendo à pontuação
da nota da prova, de maneira decrescente, obedecendo, para efeito de desempate, a maior
idade. Os demais candidatos serão considerados suplentes.
O candidato terá apenas uma opção de campo de atuação, que é escolhida no dia da prova.
7.2 RESULTADO
O resultado da prova do Processo Seletivo será disponibilizado no dia 06 de fevereiro de 2019,
às 15h, exclusivamente no mural do Centro de Ensino e Pesquisa (CEPES), do Hospital Unimed
Vitória, localizado na rua Marins Alvarino, Itararé, Vitória-ES, CEP: 29047-660. Não serão
divulgadas informações por telefone, e-mail ou qualquer outra ferramenta.
8. DA MATRÍCULA
Os candidatos selecionados deverão realizar os exames laboratoriais de 10 a 14 de fevereiro de
2020 exclusivamente no Centro de Especialidades da Unimed Vitória, localizado no seguinte
endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 245 – Jardim da Penha, Vitória-ES, CEP 29060-030.
O atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 07 às 11h, dentro do período acima
estipulado, sendo necessário estar em jejum de 8h.
O candidato selecionado que não realizar o exame nos períodos e parâmetros acima definidos
e estabelecidos por esse edital, perderá o direito à vaga, sendo convocado o candidato
(suplente), seguindo a ordem de classificação.
8.1. Os candidatos que fizeram os exames laboratoriais deverão participar da orientação sobre
os benefícios nos dias 6 ou 10 de março de 2020, no horário de 14h às 16h no Ed. Unimed
Vitória, Nº 700, Bento Ferreira, Vitória/ES, no 01º Andar (Recursos Humanos). Nesta data
deverão ser entregues, pessoalmente, os seguintes documentos:
•

Carteira de Trabalho (CTPS)

•

02 Fotos 3x4 (para compor no dossiê e crachá de identificação)

8.2 O estagiário participará dos treinamentos obrigatórios como: Integração no dia 16 de março
de 2020 de 8h às 18h e Treinamento Básico Introdutório no dia 17 de março de 2020 de 8h
às 12h no Centro de Ensino e Pesquisa, em que serão transmitidas informações sobre as regras
do estágio e os direitos e deveres, na qual a participação de todos é obrigatória. O início das
atividades está previsto para 18 de março de 2020.
8.3 DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ADMISSÃO
O candidato que não estiver munido dos documentos abaixo será desclassificado do Processo
Seletivo.
No período de 26/02/2020 a 03/03/2020 até às 17h30, Todos os documentos citados abaixo,
deverão ser scanneados e enviados para o e-mail: admissao@unimedvx.com.br.
• RG
• CPF
• Título de Eleitor
• CTPS (parte foto e dados pessoais)
• PIS (Número de Identificação Social – Caixa Econômica Federal)
• Comprovante de residência (Ex: água, energia, telefone etc.)
• Cartão de vacina (parte do nome e vacinas)
• Declaração escolar (matrícula regular)
• Certificado de reservista (para homens)

9. MODALIDADE DO ESTÁGIO
A modalidade do estágio a ser oferecido é a não obrigatória, em que 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,
se obtiver a carga horária mínima de 160h para especialidade de Acupuntura e 240h para as
demais especialidades.

10. 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 9 (nove) meses improrrogáveis.
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