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Seleção de estagiários de curso Técnico de Saúde Bucal para o
Centro de Especialidades da UFSC -- Departamento de Odontologia

Prezad@s Estudantes,

o Departamento de Odontologia está selecionando 2 bolsistas para estágio no prometo CEO
UFSC

Especificações das vagas

2 bolsistas para .desenvolver atividades ligadas a bio;segurança. esterilização e auxiliar
de atendimento Odontológico.
Campo do estágio: CEO UFSC
Setor do estágio: DEPARTAMCENTO DE ODONTOLOGIA
Supervisora: Renata Goulart Castro
llorário de desenvolvimento das atividadei: 7h às 13h ou das 12h30 às 18h30
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Para a inscrição serão considerados os seguintes critérios:
1) Deve estar matriculado e frequentando o curso técnico em Saúde Bucal nas escolas éonveniadas
2) Ter cumprido no mínimo 25% do curso
3) Aproveitamento nas disciplinas cursadas igual ou superior a 6.

Programa de atividades a serem desenvolvidas no estágio:
O estudante atuará auxiliando nos atendimentos odontológicos .realizados no CEO UFSC,
colaborará no processo da esterilização dos instrumentos utilizados, desde a lavação até a entrega
do material para esterilização, ajudar na organização do instrumental para ser distribuído; entrega
do material para uso no CEO, controle e organização de insumos/estoque de materiais.

Documentos necessários para a inscrição e local dê entrega da documentação
A homologação da inscrição está condicionada a entrega dos seguintes documentos no
Departamento de Odontologia situado na Rua Delfino Conti, s/n -- Centro de Ciências da Saúde
-- Campus Trindade -- UFSC L Telefone. 372 1 -9520.

1 . Histórico Escolar;
2. Documento infomlando a opção de horário do estágio requerida, assinado pel(@ candidat(@
assumindo a disponibilidade do horário;
3. Relato por escrito da motivação para o preenchimento da vaga.
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Critério para a seleção l
1) Vaga destinada a estudantes do curso técnico em Saúde Bucal; '
2) Horário disponível para cumprimento de 6h diárias e 30h semanais;
3) Avaliação do relato da motivação para o preenchimento da vaga e experiência prévia nas

atividades.

Prazo para entrega da documentação -- dia 3 de julho até às 12h, no Departamento de
Odontologia.

OBS. Poderá ocorrer o deslizamento do aluno: 1 -- automaticamente, ao término do período
determinados 11= a qualquer tempo, obter-fiado o interesse e a cottveniência de quctlquer uma
das partes; 111-- em decorrência do descumprimento do plano de atividades do estagiário;,IV--
pelo não comparecimento, sem motivo justi$cado, por mais de cinco dias no peNDão de um mês,
ou por trinta dias durante todo o período; V=- pela interrupção do curso técnico. Parágrafo
único. O termo de compromisso será rescindido por meio de termo de rescisão, encaminhado
pelo aluno ou pela concedente.

Florianópolis, 27 de junho de 201 9

Atenciosamente,

Professor/ lata Goulart Clastro

Coordehadojb do CEO UFSC

Chefe elogia

Chefe ao Departamento de Odontologia
ODT/CCS/UFSC

Deitaria n' 2042/201.7/GR


