
 

 
 Vagas de estágio extracurricular para Graduação em Saúde Coletiva 

 
 O Serviço de Epidemiologia do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) vem manifestar 

interesse em receber alunos da Graduação em Saúde Coletiva para estágio extracurricular em Vigilância 
Epidemiológica, tendo em vista convênio vigente entre o HFSE e a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). O processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 5 vagas de estágio, com jornada de 4 
(quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais ou 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, que 
deverá ser compatível com os horários dos cursos e das demais atividades acadêmicas do estagiário. A 
carga horária do estágio deverá ser cumprida de 2ª a 6ª feira. A duração do estágio será de no máximo 
quatro semestres letivos (mediante solicitação de continuidade e disponibilidade do Serviço), obedecido ao 
período mínimo de um semestre.  

Os requisitos para preenchimento das vagas de estágio extracurricular são:  

1) estar regularmente matriculado e frequentando o curso de graduação em Saúde Coletiva na 
UFRJ;  

2) possuir Coeficiente de Rendimento Geral/Acumulado (CR Geral) igual ou superior a 7,0;  
3) somente poderão ingressar no estágio os candidatos que estejam pelo menos a 06 (seis) meses 

da data prevista para a conclusão do curso;  
4) o aluno deverá estar cursando, no mínimo, o segundo período da graduação em maio de 2019 

(previsão de início do estágio); independentemente de greve será considerado o período que o aluno 
estará cursando em maio de 2019, mediante declaração da instituição de ensino;  

5) não possuir outro vínculo com o serviço público, devendo declarar no ato da admissão.  

Os estagiários farão jus a uma bolsa-auxílio de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), equivalentes à 
carga horária de 30h (trinta horas) semanais. O valor da bolsa será reduzido em trinta por cento no caso da 
jornada de 20h (vinte horas) semanais, totalizando R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais). É 
assegurado ao estagiário auxílio transporte no valor de R$ 6,00 (seis reais) por dia, proporcionalmente aos 
dias efetivamente estagiados. Todos os estagiários, na vigência do Termo de Compromisso do Estágio, 
terão cobertura de seguro de acidentes pessoais em contrato estabelecido com o Ministério da Saúde.  

O processo seletivo simplificado será realizado em duas etapas:  

1ª Etapa: os alunos interessados nesta seleção devem mandar um e-mail para 
alepereira.md@gmail.com até 31/03/2019, aos cuidados da dra. Alessandra Pereira, manifestando 
interesse em se candidatar. No e-mail devem ser encaminhados cópia de documento de identificação e 
cópia de histórico escolar contendo o Coeficiente de Rendimento Geral/Acumulado (CR Geral) atualizado, 
no curso de Graduação em Saúde Coletiva. Na primeira etapa serão selecionados até 10 alunos (2 vezes o 
número de vagas), em ordem decrescente de CR, aptos a participar da segunda etapa . Os candidatos 
selecionados na primeira etapa serão informados por e-mail. A listagem dos candidatos selecionados 
também estará disponível no Serviço de Epidemiologia/HFSE a partir de 03/04/2019.  

2ª Etapa: os candidatos selecionados na primeira etapa deverão comparecer no dia 09/04/2019, às 
9h, para entrevista técnica no Serviço de Epidemiologia/HFSE (Rua Sacadura Cabral, 178 – Saúde, Rio de 
Janeiro/RJ – Prédio Principal, 2º andar). O candidato deve trazer, no momento da entrevista documento 
original com foto e histórico escolar atualizado. Os documentos que não forem oficiais serão 
desconsiderados. Os candidatos selecionados na segunda etapa serão informados por e-mail e a listagem 
final dos candidatos selecionados também estará disponível no Serviço de Epidemiologia/HFSE no dia 
11/04/2019. As orientações pertinentes à contratação do estagiário serão informadas nesse momento. É 
de responsabilidade do candidato tomar ciência do resultado do processo seletivo.  

Rio de Janeiro, 14/03/2018  
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