
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A Diretora das Faculdades Nova Esperança – FACENE/FAMENE em parceria com a Coordenação 

do curso de Fisioterapia e o Núcleo de Pesquisa e Extensões Acadêmicas (NUPEA), no uso de suas 

atribuições, considerando decisões dos CTA’S, tomadas em reunião de 01/08/12,  

 

 RESOLVE: 

 Abrir oficialmente as inscrições para o processo seletivo de VOLUNTÁRIOS para Estágio 

Extracurricular no Centro de Saúde Nova Esperança – Valentina, com vigência de 10 de fevereiro à 10 de 

abril de 2020.  

 

Parágrafo único: Por se tratar de uma seleção de caráter voluntário, os aprovados não terão direito à auxílio 

financeiro de nenhuma espécie. Tendo sim direito à Declaração de ESTÁGIO EXTRACURRICULAR, 

com carga horária semanal de acordo com cada área de estágio, referente às suas atividades e participação 

no estágio. 

 

1. Somente poderá inscrever-se no processo de seleção o aluno regularmente matriculado no curso de 

Fisioterapia oferecido pelas Faculdades Nova Esperança.  

2. Os alunos devem atender aos pré-requisitos dispostos na Tabela 1, possuir Coeficiente de Rendimento 

Escolar (CRE) de, no mínimo, 7,0 (sete), comprovada no histórico escolar; ter disponibilidade de horário 

reservado para as atividades no estágio (Tabela 1). A condição de reprovado nas disciplinas pré-requisito, 

constitui impedimento para a inscrição no processo seletivo; 

3. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas 1 (uma) das áreas dispostas na Tabela 1. 

4. O processo seletivo será constituído de três etapas: entrevista, nota da disciplina e avaliação do CRE. 

Será selecionado o número de alunos que obtiver a melhor pontuação e classificado conforme o número de 

vagas disponibilizadas. Em cada etapa seletiva, o aluno será pontuado de zero a dez, entretanto, a nota final 

deverá contabilizar o máximo de 10 pontos, sendo que, destes, a entrevista terá peso 4, a nota obtida na 

disciplina terá peso 3 e o CRE terá peso 3; 

 

Tabela 1. Área de estágios, número de vagas disponíveis, horários das atividades e pré-requisitos 

requeridos. 

 

 

Áreas de Estágios 

 

Número de 

vagas 
Horários Pré-requisitos 

 

Fisioterapia em Traumato-ortopedia, 

e Desportiva. 

 

05 

Segundas-feiras 

e quartas-feiras 

das 13h às 17h 

Ter aprovação na disciplina 

Fisioterapia em Neurologia 

 

05 

Terças-feiras e 

quintas-feiras 

das 13h às 17h. 

Ter aprovação na disciplina 
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Fisioterapia Dermato funcional 

 

05 

Sextas-feiras 

das 13h às 17h 

Ter aprovação na disciplina 

 

5. O candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) em qualquer das etapas, será desclassificado do 

processo seletivo; 

6. A classificação dos candidatos, até o limite do número de vagas, obedecerá à ordem decrescente da média 

ponderada das notas obtidas na entrevista, nas notas obtidas na disciplina e avaliação do CRE, conforme 

especificado no item 4. Em caso de empate, será classificado o candidato com maior Coeficiente de 

Rendimento Escolar – CRE; 

7. As inscrições para participar do estágio extracurricular deverão ser feitas através do link: 

https://forms.gle/fPEUZXYnnoh26uMYA, no período compreendido entre 30 de janeiro até 02 de 

fevereiro de 2020, devendo o candidato, nesse momento, preencher corretamente o formulário online. 

8. As entrevistas serão realizadas nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2020 à tarde, no setor NUPEA 

conforme tabela abaixo. O aluno deverá trazer impresso uma cópia do seu histórico escolar no 

momento da entrevista; 

Áreas de Estágios Data e horário das entrevistas 

Fisioterapia em Traumato-ortopedia e Desportiva 03/02/2020 às 14h 

Fisioterapia em Neurologia 04/02/2020 às 14h 

Fisioterapia Dermato funcional 04/02/2020 às 17h 

 

9. O Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmicas (NUPEA) divulgará o resultado do processo seletivo até 

dia 07 de fevereiro do corrente ano, no site da instituição. 

 

 

 

João Pessoa, 29 de janeiro de 2020 

Kátia Maria Santiago Silveira 

Diretora da FACENE 

https://forms.gle/fPEUZXYnnoh26uMYA

