EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO OBSERVACIONAL – 1/2023

INSTITUTO PENSI – SABARÁ HOSPITAL INFANTIL
FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ EGYDIO SETÚBAL

O Instituto PENSI e o Sabará Hospital Infantil tornam público, a abertura das inscrições para seleção
de candidatos ao preenchimento de vagas para ESTÁGIO OBSERVACIONAL (estágio não
obrigatório), para acadêmicos de medicina (estudantes de graduação).
1. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

ETAPAS

DATAS/PERÍODO

Inscrições

07/11/2022 a 27/11/2022

Análise documental

28/11/2022 a 30/11/2022

Divulgação dos resultados e regulamento de matrícula

05/12/2022

Período de matrícula 1ª chamada

07/12/2022 a 13/12/2022

Segunda chamada (vagas remanescentes)

20/12/2022

Período de matrícula 2ª chamada

22/12/2022 a 27/12/2022

Período de Estágio Turma A

02/01/2023 a 13/01/2023

Período de Estágio Turma B

16/01/2023 a 27/01/2023
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2. DO ESTÁGIO DE FÉRIAS E VAGAS
2.1 O quadro de vagas abaixo apresenta as áreas com ofertas de estágio.

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

Medicina - Pediatria

FORMAÇÃO EXIGIDA

VAGAS

30

(Curso e período matriculado)
Graduação em Medicina a partir do 5º
período

2.2 As atividades contempladas no Programa ESTÁGIO DE FÉRIAS OPTATIVO incluem a
participação observacional (profissionais em formação) e/ou auxílio durante as atividades.
2.3 O estágio terá duração de até 60 horas totais, sendo realizado no mês de janeiro conforme
data mencionada no cronograma (item 1 deste Edital). O estágio não pode ser superior a 06 horas
por dia e 30 horas semanais.
2.5 O estagiário deverá apresentar apólice de seguro de vida.
2.6 Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários para realização das atividades serão
disponibilizados pelo Hospital Infantil Sabará. Ao estagiário cabe cumprir as normas de segurança
do Hospital Infantil Sabará e as vestimentas deverão estar de acordo com a NR32.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 Poderá fazer inscrição no processo seletivo estudantes de graduação em Medicina, que
estejam cursando a partir do 5º semestre.
3.2 As inscrições iniciarão no dia 07 de novembro de 2022 e se encerrarão no dia 27 de
novembro de 2022 às 23h59min (horário oficial de Brasília).
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3.3 As inscrições deverão ser realizadas através de formulário disponível no site do Instituto PENSI
(www.institutopensi.org.br) e anexadas, a “Declaração de Matrícula do Curso de Graduação em
Medicina” e a “Carta de Solicitação de estágio”, ambas devidamente atualizadas.

Papel timbrado
Aos cuidados do Departamento de Estágios
Concessão de estágio observacional
Carta de Solicitação de
Estágio

Período (janeiro ou julho)
10 dias de estágio
Dados do possível estagiário
Data atual
Assinatura do coordenador do curso
Papel timbrado
Deve conter que o aluno está "regularmente matriculado"

Declaração de Matrícula Ano e Semestre de Matrícula
Data de emissão do documento recente
Assinatura secretaria acadêmica (física ou eletrônica)

4. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO
4.1 A seleção será realizada pela Comissão de Ensino e seguirá os seguintes critérios:
•
•

Candidatos que encaminharem a documentação correta, dentro do prazo das
inscrições;
Ano de formatura do aluno, priorizando os mais adiantados no curso.
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5. NÚMERO DE VAGAS
5.1 Serão oferecidas 30 vagas totais, divididas em duas turmas.
6. DAS MATRÍCULAS
Após a seleção dos candidatos, os mesmos receberão a aprovação neste processo por e-mail,
seguindo o cronograma constante no item 1 deste Edital.
Os candidatos deverão dar aceite e efetuar a matrícula dentro do prazo estabelecido.
O valor da matrícula neste estágio é de R$ 400,00 (quatrocentos reais). O pagamento deverá ser
feito através de depósito bancário ou PIX, de acordo com dados abaixo. Após a confirmação da
vaga de estágio, o comprovante deverá ser enviado para o e-mail coremefjles@pensi.org.br, em
até cinco dias após a convocação.
Dados para o Depósito:
Banco Itaú
Agencia 0429
C/C 03542-1
CHAVE PIX CNPJ: 17.375.447/0001-48
Para efetuar a matrícula, o candidato deverá anexar os seguintes documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•

RG e CPF
Apólice de seguro
Foto 3x4
Comprovante de endereço
Histórico da universidade (“Histórico escolar”)
Exame Anti Hbs
Enviar o histórico de doenças (disponibilizado pelo setor de estágios - PENSI)
Carteira de vacinação completa:
✓ Hepatite (3 doses)
✓ Tríplice Viral (2 doses)
✓ Dupla Adulto (a menos de 10 anos)
✓ Febre Amarela
✓ Varicela (2 doses)
✓ Influenza 2022
✓ COVID-19 (4 doses)
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Os candidatos que não confirmarem suas matrículas dentro do prazo estabelecido terão sua
vaga cancelada e a mesma passará para o próximo candidato da lista de espera.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
7.1. No primeiro dia do Estágio, os alunos deverão comparecer no Instituto PENSI- situado à
Avenida Angélica, 2071 – 1º andar as 8h30, para recebimento de crachás de identificação e
neste momento receberão as informações gerais do Estágio.
8. DOS CASOS OMISSOS
8.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Gerência de Ensino da FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ
EGYDIO SETÚBAL/INSTITUTO PENSI.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 O certificado de conclusão somente será emitido para os estagiários que seguirem todas
as etapas de estágio e cumprirem os requisitos definidos neste Edital.
9.2 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais modificações, atualizações ou acréscimos,
portanto, é de responsabilidade do candidato acompanhar as informações do processo
seletivo no site do Instituto PENSI (www.institutopensi.org.br).
9.3 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer retificações, adendos ou
editais complementares do processo seletivo para ingresso no Programa de Estágio de Férias
Optativo (não obrigatório) acadêmico da FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ EGYDIO SETÚBAL/INSTITUTO
PENSI.
9.4 De forma a garantir a isonomia do processo seletivo, as regras serão baseadas apenas neste
Edital, não cabendo nenhuma outra forma de seleção ou ingresso ao Programa de Estágio de
Férias Optativo da FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ EGYDIO SETÚBAL/INSTITUTO PENSI.
São Paulo, 07 de novembro de 2022.

FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ EGYDIO SETÚBAL
INSTITUTO PENSI
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