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Recredenciada pela Portaria Ministerial nº 1.450, D.O.U. 07/10/2011. 

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS 

LABORATÓRIOS MULTIFUNCIONAIS 

ÁREA DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 

A Pró-reitoria de Graduação, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados 
que se encontram abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Estagiários, conforme 

instruções abaixo descritas: 
 

I - DAS VAGAS 

 
De acordo com o Programa de Estágios da Universidade de Franca, está sendo 

oferecida 1 (uma) vaga e/ou outras que surgirem durante a vigência do presente edital para 
realização de estágio, classificado como obrigatório ou não obrigatório conforme determinação das 
diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso em 

que se encontrar regularmente matriculado o candidato aprovado, nos Laboratórios Multifuncionais 
das áreas de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade de Franca, distribuída conforme a 
cota prevista e listada abaixo: 
 

Laboratório Turno Vagas 

Zoologia e botânica (sala 82) 

Histologia (sala 83) 

Parasitologia (sala 84) 

Diurno 01 

 

II - DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 
 

São atribuições do estagiário da área de Ciências Biológicas e da Saúde, de acordo 
com o Regulamento Geral do Programa de Estágios da Universidade de Franca: 

a) participar dos treinamentos periódicos em biossegurança, primeiros socorros, 
segurança do trabalho e ética profissional; 

b) elaborar o plano de estágio junto ao supervisor de estágio; 
c) elaborar e entregar o relatório semestral das atividades desenvolvidas no 

estágio para o supervisor; 
d) estar presente nos locais e horários definidos pelo supervisor e constantes do 

contrato de estágio, sendo que as ausências deverão ser devidamente justificadas (exemplos: 
atestados de saúde e convocações judiciais) e prontamente comunicadas junto à Supervisão dos 
Laboratórios Multifuncionais – Saúde; 

e) registrar a sua presença em livro definido para tal finalidade junto à 
Supervisão dos Laboratórios Multifuncionais – Saúde; 

f) usar o crachá de identificação, bem como o uniforme e o Equipamento de 
Proteção Individual obrigatórios, conforme Regulamento Interno dos Laboratórios Multifuncionais 

da área das Ciências Biológicas e da Saúde; 
g) manter-se permanentemente atualizado com leituras suplementares para o 

auxílio às atividades desenvolvidas, com participação em atividades correlatas de pesquisa e 
extensão; 

h) celebrar e cumprir rigorosamente os termos e condições do Termo de 
Compromisso de Estágio. 
 

 
 

 
III – DAS PROIBIÇÕES 

 
É vedado ao aluno estagiário: 
a) ministrar aulas ou realizar atividades sem supervisão; 
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b) realizar atividades práticas sem estar trajando devidamente o uniforme 
adotado pelo curso, bem como os Equipamentos de Proteção Individual; 

c) executar funções administrativas; 
d) exercer o estágio em seu horário de aulas regulares; 
e) elaborar ou corrigir provas e exames; 
f) atribuir notas e freqüência; 

g) deixar o local de estágio vulnerável ao acesso de pessoas não autorizadas. 
 
IV - DO INÍCIO, DA DURAÇÃO DAS ATIVIDADES E VIGÊNCIA DO EDITAL 

 

As atividades de estágio dos candidatos aprovados nos termos do presente edital 
iniciarão após a celebração do competente Termo de Compromisso de Estágio. 

O 1° primeiro candidato aprovado observada a ordem de classificação será 

convocado para assumir a vaga e, no caso de não preenchimento da(s) vaga(s) por impedimento 
ou desistência do(s) candidato(s) aprovado(s), novos candidatos poderão ser convocados seguindo 
a ordem de classificação. 

O presente edital terá vigência até 31/12/2019.  
 

V - DA CARGA HORÁRIA 
 

A carga horária máxima diária do estagiário é de 06(seis) horas, totalizando o 

máximo de 30(trinta) horas semanais, conforme Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 que 
dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras providências. 
 

VI – DA BOLSA E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS 
 

a) A bolsa de estágio será de R$ 801,30; 

b) O valor referente ao auxílio transporte será proporcional aos dias úteis do mês; 
c) Auxílio de 30% de desconto nos 2 primeiros semestre do estágio e, se 

prorrogado por mais dois semestres, o estagiário terá 50% nos 2 últimos semestre do estágio. O 
aluno só poderá ser beneficiado pelo auxílio citado, se não houver nenhum outro benefício, 
independentemente de sua natureza; 

d) Após 12 (doze) meses o estagiário poderá gozar férias, nos termos da legislação 
vigente; 

e) O estagiário fará jus a seguro de acidentes pessoais. 
 

VII - DAS INSCRIÇÕES 
 

As inscrições poderão ser efetuadas do dia 18 de março até às 23h59min do dia 22 
de março de 2019, pelo e-mail: selecao@unifran.edu.br 

Não serão consideradas as inscrições enviadas após 23h59min do dia 22 de março 

de 2019. 

Os candidatos selecionados para a prova formal receberão um e-mail de 
confirmação.  
 

VIII - DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À INSCRIÇÃO 
 

São requisitos para que o aluno se inscreva no Programa de Estágios: 

a) no ato de inscrição ser aluno regularmente matriculado na Graduação da 
Universidade de Franca, nos cursos Biomedicina, Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado), 
Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, CST 
em Radiologia, CST em Gastronomia ou CST em Estética e Cosmética; 

b) ter cursado os dois primeiros semestres do curso; 
c) não apresentar histórico de reprovação em disciplinas, nem penalidades 

disciplinares; 
d) enviar no e-mail, disponibilizado no item VII do presente edital, o currículo 

resumido (não esquecer de informar RGM e e-mail de contato). 

mailto:selecao@unifran.edu.br
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IX - DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
O processo seletivo de estagiários envolverá três etapas: 
a) primeira etapa (eliminatória): análise do histórico escolar e currículo resumido 
b) segunda etapa (eliminatória): prova formal; 
c) terceira etapa (classificatória): entrevista. 

 
O resultado final do Processo Seletivo de Estagiários será publicado no Portal do 

Aluno. 

 
X - DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
Para seleção serão considerados: 

a) análise do histórico escolar e currículo resumido: para verificação do 
atendimento ao item VIII deste Edital. Os alunos que atenderem os critérios avaliados nesta etapa 
serão convocados para a prova formal através de comunicado no e-mail indicado no currículo 
resumido apresentado na inscrição com um mínimo de 24h de antecedência à prova formal; 

b) prova formal: composta com questões testes referentes as disciplinas 
elencadas no item XI deste edital, a ser realizada em laboratório de informática. Serão convocados 

para etapa seguinte (entrevista) os 30 primeiros colocados que atingirem 50% de acertos, com um 
mínimo de 24h de antecedência, através do e-mail indicado no currículo resumido e deverão se 
apresentar na data agendada para a entrevista classificatória; e 

c) entrevista: a entrevista seguirá metodologia própria, desenvolvida pela 
comissão de seleção deste edital e com acompanhamento do RH. O primeiro colocado será 
convocado para assumir a vaga deste edital e os demais ficarão disponíveis para assumirem 

mediante algum impedimento ou desistência dos aprovados e/ou eventuais vagas de estágio que 

possam surgir nos Laboratórios Multifuncionais da Saúde até 31/12/2019. 
 

XI – DA PROVA  
 

Todos os candidatos aprovados na primeira etapa do processo seletivo deverão 
passar por uma prova de conhecimentos gerais que abordará conteúdos de Anatomia, 
Microbiologia, Histologia, Biologia Celular, Microscopia e Biossegurança. Não caberá recurso ao 

aluno que por qualquer motivo não se apresentar para a prova no dia, horário e local marcado. 
 
*Bibliografia recomendada em anexo. 
Data da prova:  28 de março de 2019. 
Horário da prova: 13 horas. 
Local: CDI (Centro Discente de Informática) - Universidade de Franca. 
Duração: 90 minutos. 

 

XII – DA ENTREVISTA 
 
Todos os aprovados na prova formal deverão realizar a entrevista no dia 01 de 

abril, em horário e local indicado no e-mail que será enviado a cada aprovado. Não caberá recurso 
ao aluno que por qualquer motivo não se apresentar para a entrevista no dia, horário e local 
marcado. 

 

XIII – DA SUPERVISÃO DOS ESTAGIÁRIOS. 
 

Após a conclusão do processo seletivo, os estagiários aprovados serão indicados 
para os respectivos supervisores de estágio. 
 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 

O ato de inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação total dos 
critérios e regras estabelecidas neste Edital, dos quais não poderá alegar desconhecimento. 



  
 
 
 

 

www.unifran.edu.br 
 

Av. Dr. Armando Salles Oliveira, 201 
14404 600 
Franca SP 

T 55 16 3711 8888 
F 55 16 3711 8886 

   

 

 

 

Recredenciada pela Portaria Ministerial nº 1.450, D.O.U. 07/10/2011. 

Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo Setor de Recursos 
Humanos juntamente com a Pró-reitoria de Graduação, observadas as normas legais que 
disciplinam o assunto. 
 

Franca, 15 de março de 2019. 
 
 

 
Prof. Dr. Élcio Rivelino Rodrigues 

Pró-reitor de Graduação 
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Anexo I 
 

Referências Bibliográficas 

 
 

Anatomia Humana: 

 
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar para o estudante de 
medicina. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria Atheneu, 2000. 
 
SPENCE, Alexander P. Anatomia humana básica. 2. ed. São Paulo: Manole, 1991.  

 
 
Anatomia Veterinária: 
 
GETTY, Robert. Anatomia dos animais domésticos. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1986.  
 
KONING, Horst Erich; LIEBICH, Hans-Georg . Anatomia dos animais domésticos. 4. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2012. 

 
 
Microbiologia: 

 
TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
TRABULSI, L. R.;  
 
MURRAY, P. R.; ROSENTHAL, K. S. Microbiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009.  
 
 
Histologia, Biologia celular, Microscopia: 
 
JUNQUEIRA, L.C.U.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012.   
 

KIERSZENBAUM, A.L.; TRES, L.L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  
 

 
Biossegurança: 
 
MASTROENI, M. F. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de saúde. 2.ed. São Paulo: 
Atheneu, 2006.  

CARDOSO, N. E. Manual de biossegurança. São Paulo: Manole 2009.  
 


