PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEXT
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA
CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA DE CAMPINA
GRANDE-CEATOX-CG
COMUNICADO DO PROCESSO SELETIVO PARA PLANTONISTA DO CEATOXCG, COTA 2016/2017.

O Departamento de Farmácia da Universidade Estadual da Paraíba torna público, que no
período de 21/06/16 a 08/07/2016, estarão abertas as inscrições para a seleção de
plantonistas da área de saúde – medicina, enfermagem, biologia e farmácia para o Centro
de Informação e Assistência Toxicológica de Campina Grande (Ceatox-CG). A seleção se
dará através da participação em curso preparatório e prova escrita eliminatória. As
inscrições deverão ser feitas exclusivamente on-line (depfarmacia@uepb.edu.br). A ficha
de inscrição deverá ser anexada por E-mail (levar uma cópia impressa no primeiro dia do
curso preparatório e da prova escrita). As inscrições devem ser realizadas, entre 08:00 e
13:00 horas, em dias uteis. Os outros documentos devem entregues no primeiro dia do
curso preparatório.
Pré - Requisito
Curso
Farmácia
Biologia
Enfermagem
Medicina

Pré- requisitos
Entre o 7º e 9º
Entre o 6º e 9º
Entre o 7º e 9º
Entre o 5º e 8º

período
período
período
período

Das inscrições
As inscrições serão feitas, EXCLUSIVAMENTE, por E-mail. As inscrições serão
realizadas entre os dias 21/06/16 a 08/07/2016. A taxa de inscrição será de R$ 10,00 (a taxa
de inscrição será paga no ato da entrega dos documentos).

Dos Documentos
1)Uma foto recente e ficha de inscrição preenchida.
2)Comprovante de matrícula ou declaração da Faculdade.

3) Ficha de Inscrição.

Das Etapas da Seleção

O processo seletivo será composto de três etapa. A primeira etapa será obrigatória
para que o candidato possa participar da segunda etapa. A terceira etapa será obrigatória
para todos os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo para plantonista do
Ceatox-CG, cota 2016/2017.
I Etapa: CURSO PREPARATÓRIO (Programa preliminar abaixo) - frequência de 100%
no curso.
1)DATA:
DIA: 13/07/16 a 15/07/2016
08:00 à 09:00 horas – Entrega dos documentos e pagamento da Taxa de Inscrição.
09:00 às 12:00 horas:Curso Preparatório.
14:00 às 17:00 horas: Curso Preparatório.
LOCAL: Sala de treinamento do Hospital de Trauma e Urgência de Campina Grande Dom
Luiz Conzaga de Melo.
II Etapa:PROVA ESCRITA ELIMINATÓRIA
Data: 28/07/16 – quinta-feira – entre 09:00 e 12:00 horas.
Local: Auditório de Psicologia da Universidade Estadual da Paraíba.
III Etapa: TREINAMENTO EM SERVIÇO (para os aprovados e classificados na prova
escrita).
DATA: 08/08/2016 a 02/09/2016.
Das Vagas
A distribuição das vagas será por curso (QUADRO 02). Caso haja por parte de algum
plantonista, desistência, durante o período de validade da seleção, será convocado (a) da
lista de espera, de acordo com a ordem de classificação.

Curso
Farmácia
Biologia
Enfermagem

Número de Vagas
07 vagas
01 vaga
10 vagas

Medicina

05 vagas

Dos Certificados e Duração do Estágio
Ao final do período do estágio será aplicada uma prova de conhecimentos específicos
(AVALIAÇÃO FINAL).
Só receberá certificado o plantonista que fizer a avaliação final e, cumprir o período de um
ano de permanência no estágio.

Campina Grande, 17 de junho de 2016.

Á Coordenação
Sayonara Maria Lia Fook (Coordenadora do Ceatox-CG)
Denise Nóbrega Pires (Coordenadora Clínica do Ceatox-CG)
Nícia Stelitta da Cruz Soares (Farmacêutica do Ceatox-CG)
Saulo José Rios Mariz (Coordenador Científico do Ceatox-CG)
Maria Núbia de Oliveira (Enfermeira do Ceatox-CG).

