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Seleção para Vaga de Estágio Não-Obrigatório (Remunerado) 
 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública (PPGSP), juntamente com a Secretaria Municipal 
de Saúde da Prefeitura Municipal de Rio Grande, abre processo seletivo para Estágio Não-Obrigatório, a 
ser realizado nos termos da Lei 11.788, de 25/09/2008. 

 
1. DA VAGA 
- Carga horária: 30 horas semanais; 
- Turno: manhã e tarde, totalizando 6 (seis) horas por dia; 
- Valor da bolsa: R$ 450,00; 
- Auxílio Transporte: R$ 154,00. 
 
2. DA ÁREA DE ATUAÇÃO: Coleta de dados para o estudo denominado Coorte de nascimentos 

de Rio Grande: um estudo sobre desenvolvimento infantil e qualidade de vida das famílias 
 

Do Estudo: este estudo foi iniciado por ocasião dos nascimentos destas crianças nos dois 
hospitais do município de Rio Grande em 2019. Dentre os cerca de 2800 nascimentos, 
aproximadamente 1500 serão visitados nos seus domicílios. O objetivo deste acompanhamento é 
verificar como estas crianças crescem e se desenvolvem, bem como medir a ocorrência de 
doenças e a qualidade de vida de suas famílias.  
 
Das atividades: de posse do endereço, o estagiário deverá deslocar-se até o domicílio, por meio 
de ônibus ou de veiculo próprio do estudo e, utilizando-se de tablets, aplicar questionário 
previamente desenvolvido para esta etapa do estudo. Além disso, terá de pesar e medir para 
comprimento cada uma destas crianças, digitar estes valores e, posteriormente, enviar para o 
computador central da FURG. Para todas estas etapas haverá treinamento, que deverá durar 
cerca de 30 horas e será ministrado por professores da FAMED/FURG. 
 
3. DOS REQUISITOS 
-  ser aluno regular de curso noturno; 
-  ter concluído os pré-requisitos para realização de Estágio Não-Obrigatório; 
 
4. DAS INSCRIÇÕES: de 01 a 05 de julho de 2019. 
Os interessados deverão enviar o currículo com foto para o e-mail medicina.adm@furg.br com o 

assunto “Seleção de Estágio para o Estudo de Coorte de Rio Grande”. 
 

5. DA SELEÇÃO: 
- Serão selecionados 12 (doze) candidatos para capacitação, destes até 6 (seis) deles serão 

contratados para realização do estágio por 6 (seis) meses com possibilidade de prorrogação. Os demais 
candidatos serão mantidos como reserva estratégica para eventualidade de alguma substituição. 

- O resultado dos selecionados para a capacitação será divulgado até no dia 08 de julho nos sites 
www.furg.br, www.medicina.furg.br e no www.ppgsp.furg.br  
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