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EDITAL 02/2016
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goiânia – APAE de Goiânia, através
da comissão de seleção, instituída pela Portaria nº 08/2009 torna público que fará realizar no dia
17/06/2016, seleção para estágio na área de Fisioterapia.
Áreas

Requisitos
UEG - 8º ao 10° Período
PUC GO - 8º e 9° Período
UNIP - 7º e 8º Período
UNIVERSO - 7º e 8º Período
Fisioterapia
FUG - 6º ao 10° Período
PADRÃO - 7º e 8º Período
UNIFAN - 8º ao 10° Período
ESTÁCIO DE SÁ - 7º e 8° Período

Horário

Local de estágio

De 2ª a 6ª das 7:30h
às 11:30h

Complexo
I
Setor Coimbra

IMPORTANTE: O COMPLEXO I está situado à Rua 255 No. 628 – Setor Coimbra
As inscrições, seleção, classificação e contratação, obedecerão aos critérios abaixo:
1. DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão do dia 01/06/2016 a 15/06/2016 nos horários de 07h30min as
10h30minh e das 13h00min às 16h00minh de 2ª a 6ª feira – no Complexo I da APAE Goiânia – GO
(Rua 255 nº 628 – Setor Coimbra).
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
Preencher e assinar ficha de inscrição, indicando a área que pretende concorrer.
O

candidato

poderá

também

enviar

o

currículo

para

o

email

gestaodepessoas@apaedegoiania.org.br, com o nome do cargo de interesse no assunto, para que o
Departamento de Gestão de Pessoas entre em contato e presencialmente formalize a inscrição.
2. DA SELEÇÃO
A seleção será através de participação de entrevista e/ou dinâmica de grupo.
2.1 DA DINÂMICA DE GRUPO
a- Data: 17/06/2016 (sexta-feira) – Horário: 08h às 11h.
Local: Rua 255 nº628 – Setor Coimbra
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b- Consiste na aplicação de técnicas grupais, para analisar as habilidades e atitudes individuais
no processo coletivo, possibilitando aos candidatos a participação de vivências baseadas em
situações reais ou não, para avaliá-los em suas relações no trabalho em equipe.
c- Esta etapa será coordenada por um profissional da área de Psicologia e acompanhada pelos
membros da comissão.
d- A nota nesta etapa terá valor 10,0, sendo este definido através dos seguintes conceitos:
O (ótimo) = 10,0
B (bom)

= 7,0

R (regular) = 5,0
e- O candidato deverá comparecer ao local da dinâmica com 15 minutos de antecedência.
f- Será classificado para a entrevista o candidato que obtiver nota superior a 5,0.
g- Não haverá dinâmica de grupo em momento especial nem segunda chamada para qualquer
candidato, importando sua ausência em desclassificação automática.
2.2. DA ENTREVISTA
a- A entrevista será realizada no dia e horário agendado pela equipe de comissão;
b- A entrevista terá duração de 30 minutos e constará de uma dinâmica avaliativa, nos
aspectos de sociabilidade, interação com o grupo, conhecimentos básicos sobre educação
especial, diagnóstico e tratamento clínico, e interesse pelo estágio.
c- A nota na entrevista terá valor 10,0, sendo este definido através dos seguintes conceitos:
O (ótimo) = 10,0
B (bom)

= 7,0

R (regular) = 5,0
3. DA CLASSIFICAÇÃO
3.1.

Serão classificados os que obtiverem maior média entre a prova escrita e a entrevista.

3.2.

Em caso de empate terá preferência, pela ordem:
a- O Candidato que estiver cursando o período mais adiantado do curso.
b- Melhor conceito na dinâmica de grupo.

4. CONTRATAÇÃO
A contratação será por um período de até cincos meses, podendo haver rescisão do contrato por
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interesse e ou necessidade de ambas as partes (contratante e contratado).
Todos

os

candidatos

aprovados

deverão

estar

cadastrados

no

site

do

IEL

(www.sitedoestágio.com.br)
No ato da contratação o candidato aprovado deverá apresentar fotocópias dos seguintes
documentos:
-

RG (Não será aceito carteira de habilitação/motorista);

-

CPF;

-

Declaração de matrícula e freqüência da Universidade;

-

Número de conta corrente no Banco do Brasil;

-

Comprovante de endereço.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
A seleção de estagiários na APAE de Goiânia para o ano de 2016/1 é regulamentada pelo
presente edital.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão da seleção.
O presente edital, o resultado da dinâmica de grupo e o resultado final, serão publicados e
afixados nos murais dos Complexos APAE de Goiânia.
O período de estágio é de até 05 meses, podendo ser renovado, apenas para a área em que a
Administração da Instituição / Coordenação da Área julgar necessária.
O estagiário receberá uma ajuda de custo. A ajuda de custo será suspensa ao término do
estágio, ou por afastamento do estagiário por qualquer motivo.

Goiânia, 31 de dezembro de 2016.

Fabiana Martins da Silva
Presidente da Comissão

Membros da Comissão:
-

Vitória Régia Ramalho Martins Nogueira- Coordenador CEATE I

-

Rosimar de Oliveira A. Morais - Supervisora de Estágio em Fisioterapia Complexo I
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FICHA DE INSCRIÇÃO – ESTÁGIO EXTRACURRICULAR
Área de Estágio: Fisioterapia
Nome do(a) Candidato(o):_______________________________________________________ _________
Endereço:_______________________________________________________________________ ______
Fone Residencial: (

)_______________Celular: (

)______________Comercial:( )_______ ________

Nº Identidade:____________________Período que estará cursando no próximo semestre:_________ _____
Instituição:____________________________________________________________________ _________
(Universidade)

Justificar o motivo da escolha pelo estágio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data:_______/_______/_______

________________________________
Assinatura do Candidato
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO
Área: Estágio Fisioterapia
Nome:______________________________________________________________________ ___
Nº Identidade:_________________________
Data da dinâmica de grupo: 17/06/2016 (sexta-feira).
Local: Rua 255 nº 628 – Setor Coimbra (Entrada pelo portão lateral)
Horário: 08h às 11h

