
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

 

EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL REGIONAL JATAÍ Nº 01/2018 – 

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DA UFG DA 

REGIONAL JATAÍ 

 
 

A COORDENADORA GERAL DE ESTÁGIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS, REGIONAL JATAÍ torna público Edital Complementar ao Edital 

Regional Jataí Nº 01/2018 – Processo Seletivo de Estágio Não Obrigatório da UFG, 

Regional Jataí de 15 de junho de 2018, visando seleção de discentes dos Cursos de 

Graduação da Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde (UAECS) para o 

Programa de Estágio Não Obrigatório. 

 

CURSO DE BIOMEDICINA 

 

1) Vaga: Laboratórios de Genética e de Urinálise e Líquidos Corporais (01 

vaga).  

2) Descrição das atividades: capacidade de trabalho em equipe; conhecimentos 

básicos de informática e operação de computadores; espirito de liderança, 

noções de técnicas laboratoriais relacionadas a análises clínicas; auxílio na 

manutenção e organização dos laboratórios; auxílio na preparação, lavagem e 

esterilização de materiais para aulas e pesquisa; auxílio no controle de estoque 

de materiais do laboratório; auxilio nas aulas práticas; realização de técnicas de 

análises clínicas; participação em discussões, projetos e estudos relacionados à 

área de análises clínicas. 

3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Coordenação do Curso de Biomedicina, de 

segunda a sexta-feira, das 8h 30min às 11h e 13 30 min às 16 30min, pelo 

preenchimento da Ficha de Inscrição para seleção de estagiário. 

4) Curso do candidato: Biomedicina (integralização curricular mínima de 22% no 

momento da inscrição) + na inscrição deverá ser entregue a documentação 

relacionada na Ficha de Inscrição para seleção de estagiário. 



5) Seleção:  

i. Forma: prova escrita (8,0) e entrevista (2,0). 

ii. Data: 10/07/2018 (prova escrita). Os candidatos que obtiverem 4,8 

(quatro virgula oito) pontos na prova escrita estarão aptos às entrevistas e 

serão informados da data e local das mesmas, via e-mail indicado na 

Ficha de Inscrição para seleção de estagiário.  

iii. Horário: 8h  

iv. Local: Laboratório de Bioquímica Clínica do Prédio da Biomedicina.  

v. Documento obrigatório na seleção: cópia do extrato acadêmico e 

documento de identificação com foto.  

6) Resultado preliminar: 13/07/2018 no mural do Curso de Biomedicina. 

7) Recursos devem ser encaminhados, de 14 a 15/07/2018 para o e-mail 

secbiomedicinajti@gmail.com 

8) Resultado final: 17/07/2018 no mural do Curso de Biomedicina  

9) Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: de 17 a 23/07/2018, 

no Prédio da Biomedicina, em horário que o candidato deverá agendar com a 

Coordenadora de Estágio do Curso. 

 

10)  Conteúdo da prova para a vaga de estágio não obrigatório nos 

Laboratórios de Genética e de Urinálise e Líquidos Corporais:  Organização 

Laboratorial: fases do processo laboratorial (fase pré-analítica, analítica e pós-

analítica); Instrumentação laboratorial: principais equipamentos e vidrarias; 

Bioética aplicada à Biomedicina: relação de trabalho, ética na organização 

laboratorial e relação biomédico-paciente; Biossegurança aplicada ao laboratório 

de análises clínicas: descarte e tratamento de resíduos laboratoriais; 

equipamentos de proteção individual e coletiva; prevenção de riscos ambientais 

e à saúde; técnicas de limpeza, desinfecção e esterilização; Técnicas básicas 

laboratoriais: coleta sanguínea, confecção de esfregaços, coloração de lâminas, 

anticoagulantes básicos utilizados em Análises Clínicas. 

 

 

1) Vaga: Laboratório de Hematologia (01 vaga).  

2) Descrição das atividades: capacidade de trabalho em equipe; conhecimentos 

básicos de informática e operação de computadores; espirito de liderança, 
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noções de técnicas laboratoriais relacionadas a análises clínicas; auxílio na 

manutenção e organização dos laboratórios; auxílio na preparação, lavagem e 

esterilização de materiais para aulas e pesquisa; auxílio no controle de estoque 

de materiais do laboratório; auxilio nas aulas práticas; realização de técnicas de 

análises clínicas; participação em discussões, projetos e estudos relacionados à 

área de análises clínicas. 

3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Coordenação do Curso de Biomedicina, de 

segunda a sexta-feira, das 8h 30min às 11h e 13 30 min às 16 30min, pelo 

preenchimento da Ficha de Inscrição para seleção de estagiário. 

4)  Curso do candidato: Biomedicina (integralização curricular mínima de 22% no 

momento da inscrição) + na inscrição deverá ser entregue a documentação 

relacionada na Ficha de Inscrição para seleção de estagiário (Anexo 1).  

5) Seleção:  

i. Forma: prova escrita (8,0) e entrevista (2,0). 

ii. Data: 10/07/2018 (prova escrita). Os candidatos que obtiverem 4,8 (quatro 

virgula oito) pontos na prova escrita estarão aptos às entrevistas e serão 

informados da data e local das mesmas, via e-mail indicado na Ficha de 

Inscrição para seleção de estagiário.  

iii. Horário: 8h  

iv. Local: Laboratório de Bioquímica Clínica do Prédio da Biomedicina.  

v. Documento obrigatório na seleção: cópia do extrato acadêmico e documento 

de identificação com foto.  

6) Resultado preliminar: 13/07/2018 no mural do Curso de Biomedicina. 

7) Recursos devem ser encaminhados, de 14 a 15/07/2018 para o e-mail 

secbiomedicinajti@gmail.com 

8) Resultado final: 17/07/2018 no mural do Curso de Biomedicina  

9) Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: de 17 a 23/07/2018, 

no Prédio da Biomedicina, em horário que o candidato deverá agendar com a 

Coordenadora de Estágio do Curso. 

 

10) Conteúdo da prova escrita para a vaga de estágio não obrigatório no 

Laboratório de Hematologia - Técnicas básicas laboratoriais: coleta sanguínea, 

confecção de esfregaços sanguíneos, coloração de lâminas hematológicas, 

anticoagulantes utilizados em Hematologia, uso do microscópio, execução completa 
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de hemograma manual, tipagem sanguínea, coagulograma, contagem de 

reticulócitos, teste de Coombs direto e indireto. 

 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

1) Vaga: Núcleo de Práticas Corporais - NPC (01 vaga).  

2) Descrição das atividades: Auxiliar na orientação e instrução das atividades 

práticas desenvolvidas no NPC; na manutenção dos equipamentos; na assessoria 

à população externa que frequenta a academia de musculação e as salas de 

ginástica, dança e lutas; no preenchimento, controle e arquivamento dos 

documentos (disponibilidade de horário: VESPERTINO) 

3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Secretaria do Núcleo de Práticas Corporais, 

Jatobá (ao lado da piscina), das 9h às 11h e das 13h às 16h. É necessária uma 

cópia do Extrato Acadêmico completo e do RG e CPF para a inscrição.  

4) Curso do candidato: Educação Física (a partir do 5º período)  

5) Seleção:  

i. Forma: 1ª etapa - Análise do Extrato Acadêmico (caráter 

eliminatório); 2ª etapa: Entrevistas com os candidatos (caráter 

classificatório) com base nas atividades a serem desenvolvidas e 

descritas em planilha disponível na inscrição. 

ii. Data: 09 e 10/07/2018  

iii. Horário: 13h 30 min às 16h 30 min  

iv. Local: Núcleo de Práticas Corporais (NPC) 

6) Resultado preliminar: 11/07/2018, na secretaria dos cursos de Educação 

Física/Regional Jataí/UF e no Núcleo de Práticas Corporais, na Unidade Jatobá. 

7) Recursos devem ser encaminhados, de 12 a 13/07/2018, à comissão de seleção, 

via e-mail estagioef.ufg@gmail.com  

8)  Resultado final: 16/07/2018, na secretaria dos cursos de Educação 

Física/Regional Jataí/UFG e no Núcleo de Práticas Corporais, na Unidade 

Jatobá. 

9) Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: 17/07/2018 a 

20/07/2018, na secretaria do Núcleo de Práticas Corporais, das 9h às 11h e das 

13h às 16h. 
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1) Vaga: Núcleo de Práticas Corporais - NPC (01 vaga).  

2) Descrição das atividades: Auxiliar na orientação e instrução das atividades 

práticas desenvolvidas no NPC; na manutenção dos equipamentos; na assessoria 

à população externa que frequenta a academia de musculação e as salas de 

ginástica, dança e lutas; no preenchimento, controle e arquivamento dos 

documentos (disponibilidade de horário: NOTURNO) 

3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Secretaria do Núcleo de Práticas Corporais, 

Jatobá (ao lado da piscina), das 9h às 11h e das 13h às 16h. É necessária uma 

cópia do Extrato Acadêmico completo e do RG e CPF para a inscrição.  

4) Curso do candidato: Educação Física (a partir do 5º período)  

5) Seleção:  

i. Forma: 1ª etapa - Análise do Extrato Acadêmico (caráter eliminatório); 2ª 

etapa: Entrevistas com os candidatos (caráter classificatório) com base nas 

atividades a serem desenvolvidas e descritas em planilha disponível na 

inscrição. 

ii. Data: 09 e 10/07/2018  

iii. Horário: 13h 30 min às 16h 30 min  

iv. Local: Núcleo de Práticas Corporais (NPC) 

6) Resultado preliminar: 11/07/2018, na secretaria dos cursos de Educação 

Física/Regional Jataí/UF e no Núcleo de Práticas Corporais, na Unidade Jatobá. 

7) Recursos devem ser encaminhados, de 12 a 13/07/2018, à comissão de seleção, 

via e-mail estagioef.ufg@gmail.com  

8)  Resultado final: 16/07/2018, na secretaria dos cursos de Educação 

Física/Regional Jataí/UFG e no Núcleo de Práticas Corporais, na Unidade 

Jatobá. 

9) Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: 17/07/2018 a 

20/07/2018, na secretaria do Núcleo de Práticas Corporais, das 9h às 11h e das 

13h às 16h. 

 

CURSO DE ENFERMAGEM 

 

1) Vaga: Laboratórios de prática de enfermagem (01 vaga).  

2) Descrição das atividades: Auxiliar na organização e manutenção dos 

laboratórios; assessorar professores nas aulas que serão ministradas prevendo 
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material a ser utilizado; auxiliar no controle de estoque dos materiais de 

consumo, elaborando planilhas para previsão de materiais; acompanhar a 

planilha de reservas dos laboratórios, estando atento aos dias e horários que os 

mesmos serão utilizados; participar em reuniões científicas e discussão de casos; 

estar atualizado quanto a técnicas básicas e fundamentais de enfermagem, exame 

físico do adulto e criança; cooperar com os alunos dando suporte necessários às 

aulas práticas em ambiente do laboratório. De 2ª a 6ª feira, das 7:30 às 11:30  ou 

13:30 às 17:30 h (alternando horários). 

3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Secretaria do Curso de Enfermagem de 

25/06 à 06/07 das 8h as 11h e das 13h às 17h.  

4) Curso do candidato: Enfermagem (a partir do 6º período, que tenham concluído 

a disciplina de Enfermagem Clínica).  

5) Seleção:  

i. Forma: entrevista + avaliação do extrato acadêmico. 

ii. Data: 10/07/2018  

iii. Horário: 9h 

iv. Local: Laboratório de Enfermagem (em frente à sala da Coordenação do 

Curso). 

 

6) Resultado preliminar: 13/07/2018 no mural do curso de enfermagem e pela 

unidade acadêmica. 

7) Recursos devem ser encaminhados, de 14 a 15/07/2018, à comissão de seleção, 

via e-mail hellen_sthal@hotmail.com 

8) Resultado final: 17/07/2018, no mural do curso de enfermagem e pela Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências da Saúde. 

9) Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: 17/07/2018 a 

20/07/2018, na secretaria do curso de Enfermagem. 

 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

1) Vaga: Clínica Escola de Fisioterapia (02 vagas).  

2) Descrição das atividades: prática nas áreas de neurologia, ortopedia, 

reumatologia, geriatria, pediatria, cardiovascular, respiratória, uro-ginecologia e 
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dermato funcional de forma a consolidar os conteúdos teóricos e práticos para a 

formação profissional. 

3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Clínica Escola de Fisioterapia, nos horários 

de 7:30 às 11:00 e das 13:30 às 17:00 horas. Os candidatos deverão trazer a ficha 

de inscrição (Anexo 2) devidamente preenchida e assinada.  

4) Curso do candidato: Fisioterapia (a partir do 7º período).  

5) Seleção:  

i. Forma: entrevista (N1) + análise do extrato acadêmico de notas, 

considerando a média das disciplinas de semiologia fisioterapêutica I 

(SFI); semiologia fisioterapêutica II (SFII); fisioterapia aplicadas à 

ginecologia/obstetrícia (GO), fisioterapia aplicadas à reu-matologia 

(RE), fisioterapia aplicadas à ortopedia/traumatologia (OT), 

fisioterapia aplicadas à neurologia (NE) e fisioterapia aplicadas à 

cardiologia/respiratória (CR) - (N2).  O cálculo da N2 será pela 

média das respectivas disciplinas 

(N2=SFI+SFII+GO+RE+OT+NE+CR/7). + Análise do extrato 

acadêmico de notas, considerando a média global, que irá compor a 

Nota 3 (N3). A Nota Final (NF) será a média das notas da primeira e 

segunda etapa, ou seja, a soma de N1, N2 e N3 divididas por três 

(NF=N1+N2+N3/3). 

ii. Data: 10/07/2018 - sorteio da ordem da entrevista dos candidatos, 

iniciando logo em seguida. Dependendo do número de candidatos 

inscritos, será definido o número de entrevistas para o primeiro dia 

bem como para os dias subsequentes. Cada entrevista terá a duração 

de até 30 minutos. 

iii. Horário: 18h 

iv. Local: Clínica Escola do curso de Fisioterapia 

v. Documentos para seleção: Carteira de Identidade e o extrato 

acadêmico impresso. 

6) Resultado preliminar: 13/07/2018 serão divulgados no mural da Clínica escola e 

nos sítios da Secretaria da UAECS - Unidade Acadêmica Especial de Ciências 

da Saúde.  

7) Recursos devem ser encaminhados, de 14 a 15/07/2018, à comissão de seleção, 

via e-mail coordenacaofisioufg@gmail.com  
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8) Resultado final: 17/07/2018 divulgados no mural da Clínica escola e nos sítios 

da Secretaria da UAECS - Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde.  

9) Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: 17/07/2018 a 

20/07/2018, na Coordenação de Estágio do Curso de Fisioterapia. 

 

10)  Serão considerados classificados, os candidatos que obtiverem a Nota Final na 

seleção, igual ou superior a 6,0 (seis) pontos.  E em caso de empate será 

classificado o candidato com maior média na N2, da segunda etapa. 

 

 

 

Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão da COGRAD da Regional 

Jataí – CERJ. 

 

Jataí, 22 de junho de 2018. 

 

 

Ana Luisa Aguiar de Castro 

Coordenadora Geral de Estágio – UFG/REJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO - BIOMEDICINA 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS DO CURSO DE BIOMEDICINA 

EDITAL 001/2018 UFG/REGIONAL JATAÍ 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

FICHA DE INSCRIÇÃO - SELEÇÃO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

Nome completo: 

Matrícula: Período atual: 

Média Global do aluno: 

 

Carga horária de Integralização 

atual: 

Previsão de integralização do curso 

(Ano/período): 

Local pretendido do estágio: 

Telefones: 

E-mail: 

Documentos entregues no ato da inscrição: 

 Cópia do RG ou documento comprobatório com foto (cópia do Registro de Identidade juntamente com a 

apresentação do original ou cópia autenticada)  

 Histórico Acadêmico (via SIGAA com código de autenticação contendo disciplinas com status cursando no 

ano/semestre sob avaliação, emitido no mês corrente da inscrição) 

 Declaração de não possuir vínculo empregatício ou receber bolsas (exceto bolsa alimentação, bolsa moradia 

e/ou permanência)  

Declaro estar ciente das etapas do processo seletivo constante deste edital e me responsabilizo pelas informações 

prestadas nesta inscrição. 

 

Local e data:                                                                        Assinatura: 

 

Não preencha o quadro abaixo. Espaço reservado ao responsável pelo recebimento da inscrição. 

 

Edital Regional Jataí n° 01/2018 - Processo Seletivo de Estágio Não Obrigatório - CURSO DE BIOMEDICINA 

 

Declaramos que o (a) estudante  

 

______________________________________________________________________________________________ 

fez sua inscrição para participar do processo seletivo para vaga de estágio curricular não obrigatório, apresentando, neste 

ato, a documentação completa. 

 

 

Local e data:                                                                                     Assinatura:  

 

      Destacar para o estudante 



Anexo 2 – FICHA DE INSCRIÇÃO - FISIOTERAPIA 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Processo seletivo para Estágio Não Curricular do Curso de Fisioterapia 

 

Dados Pessoais 

Nome:  

Data de Nascimento: 

Sexo:  Masc (    )    Fem (    ) 

Telefone Celular: (     )  

CPF:    E-mail: 

Curso:  

Período: 

Endereço residencial:  

Cidade: Estado: 

 

   

   

 

 

 

 


