
  

 
 

EDITAL 2018/01 
Processo Seletivo  

 Estágio Optativo Remunerado  
Pós-graduação em Fisioterapia  

   

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo do Estágio Optativo Remunerado 
do Programa de Pós-graduação em Fisioterapia do Hospital Moinhos de Vento. 

 

REMUNERAÇÃO 

O contrato de estágio contempla uma bolsa no valor de R$ 1.500,00.  

 

INSCRIÇÕES 

Período de 15/03 a 11/05/2018, presencialmente ou via telefone no Departamento de            

Seleção do Hospital Moinhos de Vento.  

Local: Rua Tiradentes, 375 – andar térreo.  
Telefone: (51) 3314.3589 / (51) 3537.8955 

● Os candidatos deverão ter graduação em Fisioterapia. 

● Devem estar obrigatoriamente matriculados em um dos Cursos de Pós-Graduação          

em Fisioterapia do Hospital Moinhos de Vento nas edições 2016 ou 2017.  

 

PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo consistirá de três etapas:  

Etapa I: Inscrições no Departamento de Recursos Humanos no período de 15/03 a             

11/05/2018 

Etapa II: Prova objetiva com conteúdos relacionados a Fisioterapia Hospitalar Geral,           

passando pelas áreas de Cardiorespiratória, Terapia Intensiva Adulto, Ortopedia,         

Neurologia e Oncologia. Etapa de Caráter Eliminatório. Média mínima para aprovação: 7,0.  

Data da Prova: Será definido pelo setor de Seleção: (51) 3537.8955 

Etapa III: Entrevista coletiva e análise do currículo: terá caráter classificatório  

Etapa III: Entrevista individual: terá caráter eliminatório.  
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CONCEITO 

Trata-se de um módulo de estágio estendido, remunerado, adicional à carga           

horária regular teórica dos cursos de pós-graduação em Fisioterapia do Hospital Moinhos            

de Vento, oferecido aos alunos da área de fisioterapia. Propõe-se um programa prático de              

no mínimo 6 e no máximo 18 meses, paralelo ao currículo teórico dos cursos de               

especialização, onde o aluno matriculado pode candidatar-se a vaga de estágio estendido, e             

se selecionado, realiza atividades práticas de assistência, atendimento a pacientes adultos           

e pediátricos sob supervisão de um preceptor designado para a função. 

 

PERFIL DO EGRESSO  

Profissional crítico e reflexivo, capaz de atender as constantes demandas do           

mercado de saúde e de compreender e executar adequadamente o processo que envolve o              

atendimento do paciente e a melhor prática assistencial.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

As atividades de ensino são realizadas através de atendimento a pacientes           

hospitalizados sob supervisão dos preceptores, participação em rounds Institucionais         

junto às especialidades médicas e rounds do próprio estágio, reuniões e capacitações            

institucionais, discussão de casos, preenchimento de banco de dados, possibilidade de           

participação em Projetos de Pesquisa e participação nos programas assistenciais de           

qualidade e produtividade. 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação acontece de forma contínua e consensual, com apresentação de casos            

clínicos, artigos científicos, discussão nos Rounds e treinamentos e a participação nas            

atividades científicas institucionais.  
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PROGRAMA PRÁTICO  

Carga horária mínima: 720 horas 

Carga horária máxima: 2160 horas 

Metodologia de Ensino: atendimento de pacientes, participação em rounds Institucionais          

junto às especialidades médicas e rounds do próprio estágio, reuniões e capacitações            

institucionais, discussão de casos, preenchimento de banco de dados e participação nos            

programas assistenciais de qualidade e produtividade. 

Metodologias de Avaliação: avaliação contínua, participativa e consensual. 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS  

Atuação no Serviço de Fisioterapia do Hospital Moinhos de Vento com atividades            

compatíveis com o contexto básico da profissão ao qual o curso se refere, atendimento aos               

pacientes hospitalizados sob supervisão, traçar o plano de cuidado, acompanhar e           

controlar a evolução clínica, visando garantir melhor condição funcional do paciente.  

Registro em prontuário dos atendimentos realizados, utilizando o modelo SOC - Subjetivo,            

Objetivo e Conduta, e realizando o Plano de Cuidados com Metas a serem atingidas pelo               

paciente no que tange ao aspecto funcional sob supervisão.  

Participação de atividades acadêmicas como por exemplo os Rounds Clínicos, Rounds           

Institucionais, Reuniões Científicas, Seminários Científicos, Capacitação interna,       

Treinamentos institucionais presenciais e EADs. 

 

NÚCLEO DOCENTE 
 
Fabiana Niederauer 
Coordenadora dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Fisioterapia 
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Leonardo Miguel Garcia 
Coordenador do Serviço de Fisioterapia do Hospital Moinhos de Vento  
Priscila Pereira Cidade 
Liderança Assistencial do Serviço de Fisioterapia  
Ricardo Wickert 
Liderança Assistencial do Serviço de Fisioterapia  
Preceptores das Especialidades  
Equipe de Fisioterapia do Hospital Moinhos de Vento  


