
 

 

 

Edital 09/2020 
 

SELEÇÃO DE DISCENTES PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO NA FARMÁCIA 

UNIVERSITÁRIA SANTA TEREZA  

 
O Diretor da Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN, Professor JOSÉ MARCONDES MACEDO LANDIM no 

uso de suas atribuições regimentais, torna público o presente EDITAL que regerá o Processo de Seleção 

para alunos que desejam fazer estágio não obrigatório na Farmácia Universitária Santa Tereza.  

 
 
1. DAS DEFINIÇÕES 
 

 ESTÁGIO: conforme a Lei 11788 de 25 de setembro de 2008 é o ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 

estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de 

ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional 

da educação de jovens e adultos.  

ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO OU EXTRACURRICULAR: é aquele desenvolvido como atividade 

opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. 

 
2. DO OBJETO  
 
O objeto do presente Edital é a abertura de processo de seleção de alunos para estágio não obrigatório na 

Farmácia Universitária Santa Tereza, decorrentes das políticas de facilidades e oportunidades oferecidas 

aos discentes, para os alunos matriculados na Faculdade de Juazeiro do Norte. 

 

3. DAS VAGAS 

Local  Vagas  

Farmácia Universitária Santa Tereza 4 

Máximo de inscrições recebidas 20 

 
4. DA INSCRIÇÃO  

Período: 12.02.2020 a 17.02.2020 

Local: Secretaria do Curso de Farmácia  

 
5. DOS REQUISITOS  

 Ser aluno regularmente matriculado no curso de Farmácia da FJN 

 Ser maior de 18 anos  

 Não ter participado, nem estar participando, de nenhum edital de seleção para vagas em estágio 

extracurricular ou não obrigatório da Faculdade de Juazeiro do Norte em 2020 ou ter sido indicado 

pela Coordenação para algum estágio 

 

 



6. DA SELEÇÃO 

a) A seleção compreenderá apenas uma etapa: 

I) Apresentação de documentos. Os documentos apresentados pelos discentes serão: 

Item  Pontos 

Currículo Até 3,0 

Carta de intenção justificando porque deseja fazer o estágio voluntário  Até 1,0 

Portfólio  Até 4,0 

Certificado de curso na área de drogaria 1,0 

Histórico escolar  1,0 

 

Os candidatos dessa chamada deverão entregar documentação na Farmácia Universitária Santa 

Tereza. Ao entregar a documentação receberão um comprovante de inscrição. 

A avaliação será realizada por uma Comissão de Professores do Curso de Farmácia que vai avaliar 

os documentos apresentados. 

 
7. DO RESULTADO 

O resultado será divulgado até dia 21.02.2020 

 

8. DO ESTÁGIO E DO PERÍODO  

O estágio compreenderá o período de 02.03 a 26.06.2020. As vagas serão distribuídas no turno matutino.  

O estágio desse edital não poderá ser utilizado como horas para aproveitamento no Estágio Supervisionado 

de Drogaria. 

 
9. DO REGIME DE HORÁRIO  

Recomenda-se que o estudante realize no mínimo 8h horas semanais no turno ou a combinar com o 

Preceptor Farmacêutico da instituição. O estágio será realizado de segunda a sábado, conforme acerto com 

a instituição. 

 
10. CRONOGRAMA 

O cronograma dessa seleção acontecerá como se segue: 

Etapa Período 

Apresentação de documentos 12 a 17.02 

Análise da documentação 13 a 20.02 

Resultado  21.02 

Início do estágio  02.03 

  

11. DO TERMO DE COMPROMISSO  

O estudante assinará termo de compromisso com o referido estágio.  

 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS  



A Faculdade de Juazeiro do Norte não se responsabilizará pelo deslocamento do aluno até o local do 

estágio. O aluno selecionado deverá prover seu próprio deslocamento.  

De acordo com a Lei 11788/2008, o estágio extracurricular ou não obrigatório, não remunerado, não cria 

vínculo empregatício de qualquer natureza e não gera ônus para nenhuma das partes. 

Os alunos selecionados, após atuação no estágio, terão direito a certificado proporcional às horas de 

estágio cumpridas.  

O aluno deverá assinar uma folha de frequência e entregar mensalmente ao coordenador do estágio.  

Os candidatos assumem o compromisso de se manter informados sobre todas as etapas desse processo, 

acompanhando os avisos no mural das Coordenações. 

Situações não previstas nessa chamada serão esclarecidas pelo Coordenador do Estágio. 

 

Juazeiro do Norte, 11 de fevereiro de 2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

José Marcondes Macêdo Landim 

Diretor Geral da FJN 



 

 

 

 

SELEÇÃO DE DISCENTES PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO NA FARMÁCIA 

UNIVERSITÁRIA SANTA TEREZA  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

Nome:  

E-mail: Telefone: 

Município de residência:  Matrícula:  

Documentos e materiais entregues 

(    ) Portfólio      (    ) Histórico    (    )  Currículo Vitae    (    ) Carta de Intenção   (     ) Pen 

drive  

(    ) Certificados 

Responsável pela inscrição: 

Assinatura do inscrito:  

* Os materiais serão devolvidos aos inscritos ao final do processo. 
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Nome:  

E-mail: Telefone: 

Município de residência:  Matrícula:  

Documentos entregues 

(    ) Portfólio      (    ) Histórico    (    )  Currículo Vitae    (    ) Carta de Intenção   (     ) Pen 

drive  

(    ) Certificados 

Responsável pela inscrição: 

Assinatura do inscrito:  

* Os materiais serão devolvidos aos inscritos ao final do processo. 


