ESTÁGIO HOSPITALAR
HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE
Áreas de Estágio:

PSICOLOGIA (4 vagas)
FONOAUDIOLOGIA (5 vagas)
FISIOTERAPIA (4 vagas)
NUTRIÇÃO (2 vagas)
Inscrições de 15 a 19 de Março de 2021
Inicio do Estágio: 01 de Abril de 2021– Duração 6 meses

Taxa de inscrição: R$ 25,00

Rede Adventista Silvestre de Saúde
Centro de Educação Corporativa
Assessoria de Recursos Humanos
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EDITAL PARA ESTÁGIO HOSPITALAR PARA ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA,
FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO e PSICOLOGIA NO HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE
Programação:
O programa se estabelece a partir de 2 (duas) etapas:
a) Processo de Seleção Online para os candidatos para Estágio em Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Nutrição e Psicologia, com cobrança de taxa de R$ 25,00 para custeio de despesas administrativas;
b) Estágio Supervisionado, contratado junto ao CEC - Centro de Educação Corporativa – RASS, na
forma de no mínimo 12h e no máximo 24h, semanais, no período diurno, de segunda a sexta feira,
a ser realizado no Hospital Adventista Silvestre – unidade Cosme Velho, para aqueles que tenham
sido aprovados em avaliação objetiva, avaliação psicológica e entrevista, classificados conforme
oferta estrita de vagas limitadas a sua publicação. Importante: todo processo será online
organizado pelo CEC. Link Inscrição: https://rhhasilvestre.wufoo.com/forms/w188xzbk0sm9cuk/

Conteúdo Programático:
Temas
Multidisciplinar:
✓ Biossegurança no ambiente hospitalar
✓ Trabalho em equipe multidisciplinar
✓ Cuidados paliativos em geriatria
Específico:
Fisioterapia

Fonoaudiologia

Nutrição

Psicologia

. Ventilação Mecânica; .
Modos ventilatórios
convencionais;
.
Desmame ventilatório; .
Avaliação do paciente; .
Ventilação não invasiva;
mobilização precoce;
. PO Pacientes
Ortopédicos

. Triagem fonoaudiológica
. Avaliação funcional do
paciente Disfágico
. Classificação das Disfagias
. Atendimento
Fonoaudiológico do paciente
crítico (CTI /UCO)
. Principais alterações
fonoaudiológicas no paciente
geriátrico

. Bases da Terapia
Nutricional
. Legislação,
. Cálculos nutricionais,
. Manipulação de
bomba infusora,
.
Tipos de fórmulas
. Métodos subjetivos de
avaliação nutricional
. RDC 216
Elaboração de fichas
técnicas de preparo,
controle de qualidade e
Manual de Boas
práticas

. Psicologia da Saúde X Psicologia
Hospitalar: teoria e prática (instrumentos).
. Principais transtornos mentais do
contexto hospitalar e tentativas de
suicídio.
. Psicoterapia Breve para o paciente
hospitalizado.
. Avaliação e acompanhamento psicológico
pré e pós-transplante.
. Cirurgia oncológica e a atuação do
psicólogo em equipe multidisciplinar.
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Período de inscrição: de 15 a 19 de Março de 2021, pela internet, EXCLUSIVAMENTE através de formulário
eletrônico de inscrições – link. https://rhhasilvestre.wufoo.com/forms/w188xzbk0sm9cuk/ (contato tel. 21 3034.3256). A Inscrição só terá validade mediante comprovação de pagamento da taxa de
matricula.

Público alvo: alunos a partir do 5º período dos cursos de graduação em Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Nutrição e Psicologia, para prática hospitalar, devidamente reconhecidos pelo MEC, à época da matricula no
estágio; e ter previsão de formatura após o término do estágio, ou seja, após Junho de 2022.

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO CURRICULAR (NÃO REMUNERADO) PARA
ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO e PSICOLOGIA NO
HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE - RJ
Programação:
O Hospital Adventista Silvestre, localizado na Ladeira do Ascurra, 274, Cosme Velho, RJ, torna público o seu
edital de abertura de vagas para estágios para acadêmicos de cursos de graduação da área de prática
hospitalar: FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO e PSICOLOGIA.
O estágio ocorrerá nas dependências do Hospital Adventista Silvestre, sob a orientação do Setor de
Educação Corporativa, Coordenação de Psicologia, Nutrição, Fisioterapia e Fonoaudiologia Hospitalar do
HAS.

Os interessados deverão fazer suas inscrições através do link
https://rhhasilvestre.wufoo.com/forms/w188xzbk0sm9cuk/ , no período designado as inscrições,
com o devido pagamento da taxa de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
Após a realização da inscrição e pagamento da taxa o Candidato deverá ficar atento nos dias designados
para o processo de seleção - PROVA (22/03/2021), AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (24/03/2021), ENTREVISTA
ONLINE (25/03/2021), conforme orientações a seguir:
O processo de seleção de estagiários se estabelece a partir de duas etapas distintas e complementares:
A) Inscrições dos Candidatos – as inscrições se darão por meio de formulário eletrônico e ocorrerão de
15 a 19 de Março de 2021, com pagamento de taxa de inscrição;
B) Processo seletivo – dividido em duas fases:
Fase 1 - PROVA, AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E ENTREVISTA, somados a Análise do Currículo enviado no
formulário de Inscrição Online.
Fase 2 - Resultados e Classificação dos 10 primeiros colocados de cada área, (26/03/2021) que
obtiveram as melhores notas nas provas, avaliação e entrevista, conforme descritos neste edital.

Página 3 de 6

O Estágio Supervisionado não oferece remuneração, ocorrerá na forma de até 4 (quatro) plantões de 6
horas, no período diurno em Unidades de Internação, Coronariana, UTI e Emergência de segunda a sexta
feira, a ser realizado no Hospital Adventista Silvestre – unidade Cosme Velho, a partir de Abril de 2021 (início
determinado por cada área), para aqueles que tenham sido, classificados conforme oferta estrita de vagas
limitadas a sua publicação, podendo ser prorrogado até Dezembro/2021, a partir de critérios institucionais.
Quantidade de vagas de Estágio:
➢
➢
➢
➢

Psicologia Hospitalar: 4 vagas
Fonoaudiologia Hospitalar: 5 vagas
Fisioterapia Hospitalar: 4 vagas
Nutrição Clínica / Produção: 2 vagas

Em caso desistência de um aluno inicialmente classificado, em até 30 dias de inicio do estágio, será
convocado o aluno seguinte da classificação.
ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES:
Processo seletivo para o estágio
1) Prova objetiva
✓ De caráter eliminatório, será composta de 30 (trinta) questões elaboradas de acordo com o conteúdo
programático do curso de capacitação oferecido – sendo 10 da área multidisciplinar e 20 especificas
das áreas de graduação/opção de estágio.
✓ Cada questão da prova objetiva terá as seguintes características: valerá 02 (dois) pontos; terá 05
(cinco) opções de respostas (A, B, C, D ou E); admitirá apenas uma resposta possível.
✓ As questões das provas serão elaboradas pelos próprios professores do curso de capacitação e
coordenação dos estágios.
✓ Serão considerados aprovados, aqueles que acertarem 18 questões ou mais, classificados a partir do
melhor resultado obtido, entre os 10 primeiros colocados, em cada área de estágio.
✓ O início da prova será pontualmente às 14:00. O link estará disponível para acesso até as 14 (catorze)
horas e 10 (dez) minutos, sendo impossibilitado o acesso após este horário.
✓ Uma vez iniciada a prova a mesma não poderá ser reiniciada ou feita segunda tentativa.
✓ A prova terá duração total de 01 (uma) hora.
✓ O link da prova será enviado no dia 22/03/2021 às 13 (treze) horas, devendo o candidato se assegurar
de ter computador com acesso a internet e energia elétrica estável, pelo tempo determinado para a
avaliação. O candidato terá apenas uma oportunidade de acesso a prova, devendo responde-la
dentro do tempo determinado. NÃO HAVERÁ POSSIBILIDADE DE SEGUNDO ACESSO A PROVA.
✓ O gabarito será publicado no site do hospital no mesmo dia da prova a partir das 17:00.
✓ No dia 23/03/2021, o candidato que for aprovado receberá por e-mail as orientações para as etapas
seguintes.

Vagas oferecidas para 2021-1:
Serão oferecidas 4 (quatro) vagas para Psicologia, 5 (cinco) vagas para Fonoaudiologia, 2 (duas) vagas para
Nutrição e 4 (quatro) para Fisioterapia no programa de estágio 2020-1 (Abril a Outubro/2021);
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Critérios de preenchimento das vagas oferecidas no edital:
✓ Ordem de classificação final;
✓ Em caso de empate prevalecerá o aluno de período mais avançado do curso de graduação, no
momento da convocação para a matrícula;
✓ Persistindo o empate será considerado a aluno com idade maior, em dias.
O aluno aprovado poderá escolher o dia da semana para cumprimento de sua carga horária de estágio, de
segunda-feira à sexta-feira, de acordo com a ordem de classificação e horário disponibilizado pelo Setor. Não
será permitido cumprimento de carga horária no período noturno (19:00 às 07:00) e nos finais de semana
(sábado e domingo).
Matricula
No ato da matrícula o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos com cópia: –
RG – CPF – Declaração da Faculdade informando período do curso – Comprovante de residência atual (contas
de água, luz telefone fixo, correspondência de banco) – Comprovante de Vacinação (contendo vacinas: Tétano,
Hepatite B) - Foto 3x4 colorida (02 cópias) – Termo de Contrato de Estágio assinado (CEC- HAS), seguro de
vida e acidentes pessoais que possuem na faculdades de origem. Por conta da pandemia, os aprovados para
estágio deverão apresentar teste laboratorial para PCR COVID-19, e também exames de sangue (hemograma
completo, glicose, tipagem sanguínea, lipidograma, Anti-HBS, HBS-AG, Anti HCV), que deverão ser custeados
pelo candidato.
Será permitido o início no estágio somente após a entrega de toda documentação exigida acima. No caso de
desistência de matrícula serão convocados outros candidatos aprovados, conforme classificação. Em caso de
desistência será chamado o próximo candidato de acordo com classificação, respeitando a data máxima de
reclassificação 30 dias após inicio do estágio.
Duração do estágio
O Estágio terá duração de 6 (seis) meses contínuos, Abril a Outubro de 2021, podendo ser prorrogado até de
Dezembro/2021, a critério do HAS. Durante o estágio, os alunos receberão supervisão por parte dos
coordenadores e profissionais das áreas de estágios do Hospital Adventista Silvestre. Participarão das
atividades regulares dos profissionais da Instituição, sendo avaliados mensalmente pela supervisão de estagio
e CEC/RH.
Benefícios do Estagiário
Nos dias de estágio os alunos terão direito a alimentação (exclusivamente almoço) no refeitório dos
colaboradores do HAS. Além disso, receberão crachá de identificação como “ACADÊMICO DE _____ (curso de
formação de saúde)”. O aluno receberá um jaleco branco que deverá ser usado durante o plantão, ficando sob
a responsabilidade do mesmo devolver após o término do estágio.
Código de conduta e Compliance
O estagiário fica submetido às normas e politicas de conduta adotadas pelo Hospital Adventista Silvestre. Em
caso de transgressão as regras e normas de convivência, este poderá ser desligado por decisão da
Coordenação de Estágio com anuência da Assessoria de RH do Hospital. Neste caso terá seus benefícios
suspensos imediatamente e não fará jus ao certificado do estágio, apenas de declaração das horas executadas.
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Certificado
Farão jus ao recebimento do Certificado de conclusão do estágio: - aqueles que concluírem todo período de 6
(seis) meses de estágio; tiverem frequência integral e obtiverem nota na avaliação de rendimentos superior a
7,0 (sete); estiverem engajados em projeto de pesquisa ou apresentação de caso clinico em sessão clinica,
durante o período de estágio. Os casos de faltas e suas justificativas serão avaliados pela Coordenação de
Estágio.

Observações Finais
Sob condições extraordinárias ou fortuitas o curso e/ou estágio / prova poderão ter suas datas alteradas ou
canceladas conforme resolução da direção do Hospital Adventista Silvestre, informada publicamente através
de seu site oficial e redes sociais. No caso de alteração de data os inscritos deverão ser avisados até 48h antes
da data inicialmente marcada, e no caso de cancelamento pelo Hospital ter o esclarecimento dos motivos.
As faculdades de graduação deverão necessariamente ter contrato de estágio com o Hospital Adventista
Silvestre para cumprimento das normas legais, e ter feito seguro de vida para seus alunos candidatos ao
estágio. Caso tal convênio ainda não exista, o aluno (oriundo dessas unidades de ensino) interessado em
participar do processo seletivo de Estágio, deverá inicialmente, mediar às negociações entre as partes, através
de entrega de contrato de estágio a ser firmado entre sua faculdade e o Hospital Adventista Silvestre.
Informações sobre este convênio poderão ser adquiridas junto ao Setor de Educação Corporativa – tel (21)
3034.3031 ou 3034.3257. O Setor de Educação Corporativa é o responsável pelos procedimentos admissionais,
confirmação de seguro, e administração dos contratos. Cabe a Coordenação de Estagio e Educação
Corporativa, juntamente com as coordenações de áreas, toda gestão técnica, ambientação e
acompanhamento do estágio. Caberá a Direção do Hospital Adventista Silvestre, assessorado por sua área de
Recursos Humanos, arbitrar sobre as questões não previstas neste edital.

Ranieri Leitão – Diretor Geral do Hospital Adventista Silvestre
Eloi Marcondes – Diretor Administrativo do Hospital Adventista Silvestre
Anelise Fonseca – Coordenadora do Centro de Educação Corporativa do Hospital Adventista Silvestre
Virgilio Gomes – Assessor de Recursos Humanos do Hospital Adventista Silvestre
Marcelly Lengruber – Coordenadora de Fonoaudiologia Hospitalar
Ellen Aragão – Coordenadora da Psicologia Hospitalar
Gabriel Pinheiro – Coordenador de Fisioterapia Hospitalar
Adriane Silva – Coordenadora de Nutrição Clinica
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