
 
 
 

ESTÁGIO EXTRACURRICULAR NO CTI DO HMTJ MEDICINA       
EDITAL N º1/ 2014 

 
        O Diretor Presidente do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ, no uso de suas 
atribuições regimentais, torna público o seguinte Edital:                                                             
 
Art. 1º. Estarão abertas, no período de 10 a 14 de fevereiro 2014 das 08 às 16h , na Secretaria do HMTJ, 
situada na R. Dirceu de Andrade, n° 33 - São Mateus as inscrições para os estudantes do curso de Medicina 
da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - FCMS/JF, interessados à seleção do 
Estágio Extracurricular do CTI do HMTJ.  
 
Art. 2º. Poderão participar do processo seletivo estudantes do 9º ao 12º período do curso de Medicina 
que não tenham nenhuma pendencia acadêmica, participação nos Testes de Progresso, OSCE, 
oferecidos pela Faculdade ou tiveram alguma ausência justificada e terem sido aprovados na 
disciplina de Urgências e Emergência. 
 
Art. 3º. Serão selecionados 18 (dezoito) estudantes para participarem desse Estágio Extracurricular. 
 
Art. 4º. O processo de seleção, constando de uma prova de múltipla escolha contendo 25 questões, 
com conteúdo de Urgência e Emergência, será realizado no dia 18/02/2014 das 19:30h às 21h no 
Anfiteatro da FCMS/JF. 
 
Art. 5º . Em caso de empate será classificado o estudante que tiver o maior IDA. 
 
Art. 6º. O resultado da seleção será divulgado no Quadro de Avisos da FCMS/JF e do HMTJ no dia 
20/02/2014. 
 
Art. 7º. Os estudantes selecionados iniciarão suas atividades em 24/02/2014, com término previsto para 
10/07/2014. 

Art. 8º. Os estudantes deverão cumprir uma carga horária de 12 horas semanais, incluindo organização, 
elaboração de trabalho, coleta de dados, e produção científica. 

Art. 9º. O Estágio Extracurricular se desenvolverá em plantões de: segunda a sexta feira de 19h às 7h e 
nos sábados e domingos,: 7h às 19 horas ou 19h às 7 horas, de acordo com escala a ser elaborada de 
acordo com a classificação dos candidatos na prova. 

§ 1º. Na escala serão 2 (dois) plantonistas por turno. 

§ 2º.  Será permitida troca de plantão, porém se houver ausência, a responsabilidade é do estudante 
que estava na primeira escala.  

Art. 10º. Os 18 (dezoito) classificados receberão uma bolsa, do HMTJ, no valor de R$150,00 mensais. 

Art. 11.  Ausências aos plantões acarretarão em punição de: 
- Corte da bolsa remunerada; 
- exclusão dos plantões e 
- não recebimento do certificado.  

Art. 12. Os estudantes que cumpriram 100% de presença receberão certificado de participação no 
Estágio Extracurricular 

Art. 13. Os estudantes que tenham participado desse Estágio Extracurricular não poderão se candidatar 
aos Editais dos semestres posteriores para o Estagio Extracurricular no CTI do HMTJ. 

Art. 14. Os estudantes interessados poderão obter maiores informações com o Professor Raimundo 
Bechara. 
 
DÊ-SE CIÊNCIA E PUBLIQUE-SE 
10 de fevereiro de 2014 

Dr. Ricardo Campello  
Diretor Presidente do HMTJ 


