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EDITAL 02 / 2022.2 – Policlínica IESEP  

Processo Seletivo para Estágio Extracurricular Não Remunerado  

 

A Policlínica IESEP, por meio de sua equipe técnica torna pública a abertura das 

inscrições para o Processo Seletivo de Estágio Extracurricular Não Remunerado 

para alunos de graduação dos cursos de biomedicina, educação física, enfermagem, 

estética e cosmética, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia, que estejam 

regularmente matriculados a parir do terceiro ano no Centro Universitário do Vale do 

Ribeira (UNIVR). 

 

1. DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR  

 

1.1 O Estágio Extracurricular da Policlínica IESEP terá duração de 15 de JUNHO de 

2022 à 15 de JULHO de 2022.  

1.2 Poderão se inscrever no estágio extracurricular alunos da UNIVR matriculados em 

cursos vinculados às ciências da saúde, a partir do terceiro ano.  

1.3 Durante os estágios os alunos desenvolverão atividades compatíveis com o seu nível 

de formação e de acordo com a rotina de atendimentos da Policlínica IESEP.  

1.4 Ao término do estágio extracurricular, o aluno deverá entregar um relatório com a 

descrição das atividades realizadas.  

1.5 Ao término do estágio, os alunos que cumprirem integralmente as atividades 

receberão uma declaração de conclusão do estágio extracurricular com a carga 

horária total realizada.  

1.6 O aluno poderá realizar no máximo 6 (seis) horas de estágio por dia e 30 (trinta) 

horas por semana.  

1.7 Durante o período de estágio extracurricular serão oferecidos os minicursos 

descritos a seguir. Todos os alunos que participarem do minicurso também 

receberão um certificado de participação. 

 

Minicurso: 

 Anatomia e fisiologia aplicada ao exame físico  

 Abordagem clínica na terapia cognitivo comportamental  

 

1.8 O estágio extracurricular será realizado de segunda à sexta-feira, das 8:00h às 

17:00h, de acordo com o cronograma de atividades de cada área (curso).  
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1.9 Todas as atividades desenvolvidas durante o estágio serão supervisionadas por um 

profissional qualificado na área e/ou acompanhadas pelo responsável técnico do 

serviço.  

 

2. DAS VAGAS  

 

2.1 Serão oferecidas as vagas discriminadas no quadro a seguir. O número de vagas 

poderá ser ampliado a depender da necessidade e avaliação da equipe técnica da 

Policlínica IESEP.  

 

Curso Vagas 

Biomedicina  5 

Educação física 10 

Enfermagem 10 

Estética e Cosmética 10 

Fisioterapia 10 

Fonoaudiologia 10 

Nutrição 10 

Psicologia 10 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

 

3.1 As inscrições devem ser efetuadas no período de 30 (trinta) de maio a 03 (três) de 

junho de 2022 das 8:00 às 17:00h por meio do preenchimento e assinatura da Ficha de 

Inscrição disponível na recepção da Policlínica IESEP, situada na Rua Oscar Yoshiaki 

Magário, 185, Jardim das Palmeiras, Registro-SP.  

3.2 O candidato é responsável pela exatidão e veracidade das informações fornecidas 

durante a inscrição.  

3.3 A Ficha de Inscrição e demais documentos relacionados ao estágio extracurricular 

estão disponíveis no endereço: https://portal.unisepe.com.br/univr/iesep/  

3.4 São requisitos para inscrição:  

 Estar regularmente matriculado em um curso da UNIVR. 
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 Estar cursando a partir do terceiro ano dos cursos de biomedicina, educação 

física, enfermagem, estética e cosmética, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e 

psicologia. 

 Apresentar cópia do RG, CPF e RA (uma cópia). 

 Apresentar cópia da carteira de vacinação.  

 Entregar a ficha de inscrição preenchida e assinada (uma cópia). 

 Entregar a declaração de ciência sobre o estágio preenchida e assinada (uma 

cópia). 

 Entregar o Termo de Compromisso do Estágio Extracurricular preenchido e 

assinado (em três vias). 

 

4. DA SELEÇÃO  

 

4.1 A seleção será realizada por meio da análise dos documentos entregues no ato da 

inscrição.  

 

5. CRONOGRAMA  

 

Período de inscrições 30 de maio à 03 de junho de 2022 

Divulgação da lista de aprovados 07 de junho 2022 

Assinatura do Termo de Compromisso 09 e 10 de junho de 2022 

Início do estágio extracurricular  15 de junho de 2022 

Término do estágio 15 de julho de 2022 

 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

7.1 Informações fornecidas de forma irregular e/ou afirmativas inexatas acarretarão no 

cancelamento da inscrição e participação no Estágio Extracurricular.  

7.2 A Policlínica IESEP, em hipótese alguma, se responsabilizará pelas despesas do 

aluno e nem pelo pagamento de qualquer tipo de gasto que o mesmo possa ter durante o 

estágio.  

7.3 O estágio extracurricular não caracteriza vínculo empregatício.  
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7.4 Os alunos deverão cumprir as normas que regem os atendimentos da Policlínica 

IESEP.  

7.5 O aluno que desistir da participação após a inscrição, não poderá reingressar 

posteriormente durante as atividades.  

7.7 Todas as informações relativas ao Estágio Extracurricular estão disponíveis e serão 

divulgadas no site: https://portal.unisepe.com.br/univr/iesep/ 

7.8 Casos omissos e/ou não descritos neste edital serão analisados pela equipe técnica 

da Policlínica IESEP.  

 

 

 

 

 

 

Registro, SP, 27 de maio de 2022. 
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