
 
EDITAL N° 01/2021 

FARMÁCIA COMUNITÁRIA “VITAL BRAZIL”  
 
Torno público que estarão abertas as inscrições para Trabalho Voluntário na Farmácia 
Comunitária “Vital Brazil”, vinculada ao Centro Acadêmico “Vital Brazil” (CAVB), no período de 
29 de março a 01 de abril de 2021.  
 
 
 
I - DA ÁREA OBJETO DA SELEÇÃO  
O Processo Seletivo será realizado para a contratação não remunerada de 09 (nove) voluntários 
para a “Farmácia Comunitária Vital Brazil” (F.C.V.B.). Sendo: 

• 03 (três) vagas para os estudantes do 1º ano de Medicina 

• 03 (três) vagas para os estudantes do 2º ano de Medicina 

• 03 (três) vagas para os estudantes do 3º ano de Medicina 
 

II - DAS INSCRIÇÕES  
As inscrições serão realizadas de 29 de março de 2021 até às 23:59 do dia 01 de abril de 2021, 
pelo link divulgado nas redes sociais.  
 
III - DOS CRITÉRIOS  
Os candidatos deverão ser estudantes do 1º ao 3º ano de Medicina, devidamente matriculados 
na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (FCMS) da PUC-SP, com disponibilidade de horário 
para cumprir 03 (três) horas semanais, totalizando 30 horas de estágio, nos períodos: 

• Para o 1º ano de Medicina: 4a feira de manhã (8:30h às 11:30h) 

• Para o 2º ano de Medicina: 2a feira de tarde (14:00h às 17:00h) 

• Para o 3º ano de Medicina: 3a feira de tarde (14:00h às 17:00h) 
  
IV – DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
O Processo de seleção será composto por duas etapas, a saber: análise do formulário de 
inscrição (online) e entrevista (presencial ou online).  
A primeira será realizada através do link divulgado na data prevista, sendo analisada pelos 
membros da diretoria do CAVB e pela farmacêutica responsável pela F.C.V.B., em que será 
observada o comprometimento e interesse em realizar o estágio de acordo com a resposta dada 
pelo candidato.  
A segunda etapa, que será realizada após seleção dos primeiros 15 (quinze) estudantes que se 
destacarem na primeira etapa, consistirá em entrevista e seleção de 9 (nove) candidatos, entre 
os dias 05 e 09 de abril de 2021, realizadas pela diretoria do CAVB, juntamente com 
Farmacêutico(a) Responsável e Supervisor(a) do Estágio.  
 
V – DO CRONOGRAMA  
Período de inscrição: 29 de março até 01 de abril de 2021 
Resultado primeira etapa: 03 de abril de 2021 
Período de entrevistas: 05 de abril até 09 de abril de 2021 
Resultado final: 10 de abril de 2021 
Vagas remanescentes: 27 de abril de 2021 
Início: 12 de abril de 2021 
Término: 24 de junho de 2021  



 
 
VI – DA CLASSIFICAÇÃO  
Para a classificação dos 09 (nove) primeiros candidatos serão seguidas as etapas do item IV. Os 
voluntários atuarão no mesmo período. 
 
VII – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO  
Serão ofertadas 09 (nove) vagas não remuneradas para os estudantes de Medicina da Faculdade 
de Ciências Médicas e da Saúde (FCMS) da PUC-SP. O Trabalho Voluntário terá duração total de 
30 horas, sendo dividido em 02 (duas) estações de estágio obrigatórios, cada qual com contrato 
e certificados de 30 (trinta) horas, a saber:  

a. Estação Assistencial (recepção, atendimento e orientação do paciente; rodas de 
conversa: orientação em saúde) 

b. Estação Técnico-Gerencial (triagem de medicamentos doados e descarte de 
medicamentos vencidos; organização do estoque; documentos técnicos-regulatórios) 

É imprescindível o uso de jaleco e roupas adequadas a um ambiente de trabalho da área da 
Saúde.  
Além dos estágios nas estações, haverá a realização de rodas de conversa feitas entre os 
estagiários e o Farmacêutico(a) Responsável e Supervisor(a) do Estágio, de um tema da saúde 
relacionado ao que foi observado no período de trabalho. Essas rodas de conversas, 
direcionadas à orientação em saúde ocorrerão quinzenalmente. 
A carga horária será dividida em expedientes de 3 (três) horas por dia, sendo realizado nos 
horários apresentados no item III. Imprevistos e faltas devem ser avisados previamente ao 
Farmacêutico(a) Responsável e Supervisor(a) de Estágio e/ou ao Diretor(a) da F.C.V.B. para que 
uma reposição seja agendada. Caso tal procedimento não seja cumprido, o aluno poderá perder 
o direito a certificação do estágio.  
 
VIII - DO PRAZO DE VALIDADE DA SELEÇÃO E DOS CANDIDATOS REMANESCENTES  
Caso ocorra desistência ou exclusão de algum dos voluntários será convocado o candidato 
remanescente da segunda fase que obteve maior desempenho nas etapas de seleção.  
Este processo seletivo será válido até o dia 27 de abril de 2020.  
 
IX – DISPOSIÇÕES FINAIS  
O presente Trabalho Voluntário é não remunerado sendo, portanto, necessário preenchimento 
de um Termo de Adesão para Prestação de Serviço Voluntário emitido pela PUC-SP, o qual é 
assinado pelo Reitor(a) da UNISO, Secretário(a) Executivo da Fundação Dom Aguirre, Diretor(a) 
da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (FCMS) da PUC-SP, Presidente do Centro 
Acadêmico "Vital Brazil", Farmacêutico(a) Responsável e Supervisor(a) de Estágio e pelo 
Prestador(a) de serviço voluntário.  

ATENÇÃO! 

Levando em consideração o contexto atual da pandemia, a imprevisibilidade do retorno presencial e 

a suspensão temporária da Farmácia Comunitária Vital Brazil, comunicamos que a data de início do 

estágio exposta no item V-Do Cronograma pode sofrer alterações. Caso haja alguma alteração, os 

candidatos selecionados serão notificados. Os outros itens do edital no1/2021 continuarão válidos 

independente das alterações. 



O Trabalho Voluntário poderá ser interrompido a qualquer momento se forem notados 
desempenho e atuação insatisfatórios dos voluntários pela Farmacêutica Responsável e 
Supervisora de Estágio, o que não conferirá segunda chance de participação em processos 
seletivos futuros desta instituição.  
Para que os voluntários recebam seus certificados será necessária conclusão das 30 horas 
previamente estabelecidas, de acordo com o item III, sendo que 02 (duas) faltas seguidas, não 
justificadas, cancelam a vaga.  

Sorocaba, 26 de março de 2020. 


