
 

 

 

1- ANEXO VIII – QUADRO DE VAGAS PARA ESTÁGIO DE EXTENSÃO REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. 

Retifica-se o quadro de vagas, passando-se a ler a partir da data da publicação dessa errata o anexo VIII da seguinte forma: 

 
 

ANEXO VIII – QUADRO DE VAGAS PARA ESTÁGIO DE EXTENSÃO 

REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 
 

UNIDADE SERVIDOR 

RESPONSÁVEL 

CURSO PRÉ REQUISITOS ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

Nº DE 

VAGAS 

ESF Parque 

Amazônia 2 

José Francisco Ferreira 

da Silva. 

- Medicina 

- Enfermagem, 

- Saúde Coletiva 

- Estar cursando a partir do 3º 

semestre. 

- Já ter cursado disciplinas 

relacionadas à atenção básica. 

- Participar das consultas médicas 

e de enfermagem, 

- Realizar avaliação de sinais 

vitais, medidas antropométricas, 

ações de educação em saúde; 

- Método clínico centrado na 

pessoa; 

- Visitas domiciliares, 

- Contribuir com o processo de 

educação permanente da equipe. 

 
 
 
 
 

02 



 

ESF Cristo 

Redentor 

Marta Gorete Sodré 

Miranda 

- Medicina 

- Enfermagem, 

- Saúde Coletiva 

- Estar cursando a partir do 3º 

semestre. 

- Já ter cursado disciplinas 

relacionadas à atenção básica. 

- Participar das consultas médicas 

e de enfermagem, 

- Realizar avaliação de sinais 

vitais, medidas antropométricas, 

ações de educação em saúde; 

- Método clínico centrado na 

pessoa; 

- Visitas domiciliares, 

- Contribuir com o processo de 

educação permanente da equipe. 

 
 
 
 
 

02 

ESF Água Cristal Maria Graciete Santos 

Macias 

- Medicina 

- Enfermagem, 

- Saúde Coletiva 

- Estar cursando a partir do 3º 

semestre. 

- Já ter cursado disciplinas 

relacionadas à atenção básica. 

- Participar das consultas médicas 

e de enfermagem, 

- Realizar avaliação de sinais 

vitais, medidas antropométricas, 

ações de educação em saúde; 

- Método clínico centrado na 

pessoa; 

- Visitas domiciliares, 

- Contribuir com o processo de 

educação permanente da equipe. 

 
 
 
 
 

02 

NASF Paraíso dos 

Pássaros 

Jorgeane Pedrosa 

Pantoja 

-Terapia 

Ocupacional, 

- Saúde coletiva 

- Conhecimentos básicos das 

legislações do SUS e sobre 

reabilitação. 

- Acompanhamento nas 

atividades desenvolvidas  no 

NASF 

 
02 



 

ESF Benguí II Vanda de Magalhaes 

Martins 

- Medicina 

- Enfermagem, 

- Saúde Coletiva 

- Estar cursando a partir do 3º 

semestre. 

- Já ter cursado disciplinas 

relacionadas à atenção básica. 

- Participar das consultas médicas 

e de enfermagem, 

- Realizar avaliação de sinais 

vitais, medidas antropométricas, 

ações de educação em saúde; 

- Método clínico centrado na 

pessoa; 

- Visitas domiciliares, 

- Contribuir com o processo de 

educação permanente da equipe. 

 
 
 
 
 

02 

ESF. Cristo 

Redentor 

Marta Gorete Sodré 

Miranda 

- Medicina 

- Enfermagem, 

- Saúde Coletiva 

- Estar cursando a partir do 3º 

semestre. 

- Já ter cursado disciplinas 

relacionadas à atenção básica. 

- Participar das consultas médicas 

e de enfermagem, 

- Realizar avaliação de sinais 

vitais, medidas antropométricas, 

ações de educação em saúde; 

- Método clínico centrado na 

pessoa; 

- Visitas domiciliares, 

- Contribuir com o processo de 

educação permanente da equipe. 

 
 
 
 
 

02 

UMS Jurunas Priscila de Nazaré 

Quaresma Pinheiro 

- Farmácia - Estar cursando a partir do 6° 

semestre. 

- Assistência farmacêutica e 

cuidado farmacêutico 

02 



 

ESF Tapanã III Leyla Thays de Fátima 

Vasques Lourinho 

- Medicina 

- Enfermagem, 

- Saúde Coletiva 

- Estar cursando a partir do 3º 

semestre. 

- Já ter cursado disciplinas 

relacionadas à atenção básica. 

- Participar das consultas médicas 

e de enfermagem, 

- Realizar avaliação de sinais 

vitais, medidas antropométricas, 

ações de educação em saúde; 

- Método clínico centrado na 

pessoa; 

- Visitas domiciliares, 

- Contribuir com o processo de 

educação permanente da equipe. 

 
 
 
 
 

02 

NASF Tapanã Amanda Jordana Silva 

Souza 

- Fisioterapia A partir do 5º semestre - Matriciamento, 

- Atendimento domiciliar, 

- Salas de espera, 

- Atendimento de PICS, 

- Ações de saúde. 

 
 

02 



 

ESF Paracuri II Maria do socorro Araújo 

chagas 

- Medicina 

- Enfermagem, 

- Saúde Coletiva 

- Estar cursando a partir do 3º 

semestre. 

- Já ter cursado disciplinas 

relacionadas à atenção básica. 

- Participar das consultas médicas 

e de enfermagem, 

- Realizar avaliação de sinais 

vitais, medidas antropométricas, 

ações de educação em saúde; 

- Método clínico centrado na 

pessoa; 

- Visitas domiciliares, 

- Contribuir com o processo de 

educação permanente da equipe. 

 
 
 
 
 

02 

ESF Águas lindas 

II 

Luana de Cassia silva - Medicina 

- Enfermagem, 

- Saúde Coletiva 

- Estar cursando a partir do 3º 

semestre. 

- Já ter cursado disciplinas 

relacionadas à atenção básica. 

- Participar das consultas médicas 

e de enfermagem, 

- Realizar avaliação de sinais 

vitais, medidas antropométricas, 

ações de educação em saúde; 

- Método clínico centrado na 

pessoa; 

- Visitas domiciliares, 

- Contribuir com o processo de 

educação permanente da equipe. 

 
 
 
 
 

02 

 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
 

 

 

UNIDADE/ 

DEPARTAMENTO 

SERVIDOR 

RESPONSÁVEL 

CURSO PRÉREQUISITOS ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

Nº DE 

VAGAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA DO IDOSO 

 

Andreza Pereira do 
Nascimento 

 

 

 

 
 

Enfermagem 

 

 
A partir do 6º semestre 

Consultas de enfermagem, 
gerenciamento dos serviços de 
Enfermagem, planejamento e 

organização dos setores de 
Enfermagem. 

 

 
01 

 

Natasha Rayssa Gonçalves 
Danin 

 

 
A partir do 6º semestre 

Consultas de enfermagem, 
gerenciamento dos serviços de 
Enfermagem, planejamento e 

organização dos setores de 
Enfermagem. 

 

 
01 

Cláudia Margarete Dias Silva 
Furtado 

Serviço Social A partir do 6º semestre 
Atendimento social, individual, 

estudo de caso e textos. 
01 

Aline Vilar Sinimbú  

 

Farmácia 

A partir do 7º semestre Assistência e clínica farmacêutica 01 

Bruna Melo Lima A partir do 6º semestre Assistência farmacêutica 01 

Danielle Oliveira Damasceno A partir do 6º semestre Assistência farmacêutica 01 

 

Adriano Roberto Pereira da 
Silva 

 

Fisioterapia 

 

A partir do 4º semestre 

Atividades em formato PBL, 
discussão de casos, práticas 
integrativas (acupuntura), 

cinesioterapia. 

03 no turno 
da manhã; 
03 no turno 

da tarde 

Rose Mary Calderaro de 
Almeida 

 

Nutrição 
A partir do 6º semestre Nutrição e saúde coletiva 02 

Yamila Fernandes Mota Alves A partir do 6º semestre 
Estágio supervisionado de 

Nutrição em Saúde Coletiva 
02 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
CASA DO IDOSO 

 

Rafael Lima Silva 

 

 

 

Psicologia 

 

A partir do 6º semestre 

Atendimento individual 
supervisionado, atendimentos em 

grupo, discussão de casos e 
materiais teóricos. 

 

01 

 

Adivan Jarbas Moreira Soares 

 

A partir do 4º semestre 

Atendimento ambulatorial, 
psicoterapia individual e grupal, 

acompanhamento e suporte 
psicológico e dinâmica de grupo. 

 

02 

 

Aleçandro Borges da Cunha 
Técnico em 

prótese 
dentária 

 

A partir do 6º semestre 
 

Acrilização e inclusão em mufla 
 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA DO IDOSO 

 

Sharlene Batista da Silva 

 

Educação 
Física 

 

A partir do 6º semestre. 
Curso de Bacharelado 

Atividades com grupo especial 
(idosos) que envolvem equilíbrio, 

fortalecimento muscular, 
coordenação motora, agilidade. 

 

02 

 

 
Cristiano Maia Borges 

 

 

 

 

 

 
Terapia 

Ocupacional 

 

 
A partir do 6º semestre 

Atividades em grupo, atividades 
cognitivas e de reabilitação física, 

aplicação de protocolos, 
elaboração de plano terapêutico 

e relatórios. 

 

 
01 

 

Daniel Correa Coimbra 

 

A partir do 4º semestre 

Cinesioterapia, atividades 
cognitivas, aplicação de 

protocolos, elaboração de plano 
terapêutico e relatórios. 

 

02 

Danielle Ferreira de Souza A partir do 6º semestre 
Atendimento individual, estudos 

de casos e textos. 
01 

 

Ely Dean Alfaia dos Santos 
 

A partir do 6º semestre 
Reabilitação física e cognitiva, 
atendimentos individuais e em 

grupo. 

 

02 

Fabiano de Assunção Oliveira 
Filho 

 

Odontologia 
 

A partir do 6º semestre 
Resina, restauração e 

procedimentos cirúrgicos simples 
grau 01. 

 

01 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CENTRO DE 

TESTAGEM E 

ACONSELHAMENTO 

CTA 

 
Talita Gouveia 

 
Psicologia 

Último semestre de 

estagio 

Aconselhamento, entrega de 

resultado de exame, pré e pós 

resultado 

 
02 

Edna Maria Biomedicina 
Último semestre de 

estagio 

Práticas de Laboratório, testes 

rápidos resultados e laudos 
01 

 
Yasmin sasaki 

 
Psicologia 

Último semestre de 

estagio 

Aconselhamento, entrega de 

resultado de exame, pré e pós 

resultado 

 
02 

 
Adriana do Socorro 

 
Psicologia 

Último semestre de 

estagio 

Aconselhamento, entrega de 

resultado de exame, pré e pós 

resultado 

 
02 

 
Marília Tavares 

 
Enfermagem 

Último semestre de 

estagio 

Aconselhamento, entrega de 

resultado de exame, pré e pós 

resultado 

 
02 

 
Marilda Fabianne 

Assistente 

social 

Último semestre de 

estagio 

Aconselhamento, entrega de 

resultado de exame, pré e pós 

resultado 

 
02 

Marcio Vinicius Biomedicina 
Último semestre de 

estagio 

Práticas de Laboratório, testes 

rápidos resultados e laudos 
01 

 

 

 

 

CASA MENTAL DO 
MOSQUEIRO 

 
 

Débora Cristina dos 
Santos Pereira 
Tavares 

 

 

TerapiaOcupacional 

 

 

A partir do 6º Semestre 

Ensino em formato de PBE, 
metodologia ativa, artigos e práticas 
em Saúde Mental. Colaborar no 
acompanhamento, planejamento e 
execução das 
demandas (apoio em atendimentos 
e grupos). 

 

 

02 

Joubert Marinho da 
Silva Bentes 

 

TerapiaOcupacional 
 

A partir do 6º semestre 
Ensino em formato de PBE, 
metodologia ativa, artigos e 
práticas em Saúde Mental. 

 

02 



 

 

 
Márcia Regina 
Sardinha de Souza 
Silva 

 
Serviço Social 

 
A partir do 6º semestre 

Ensino em formato de PBE, 
metodologia ativa, artigos e práticas 
relacionados a Assistência 
social em Saúde Mental. 

 
02 

 
Návilla Wellen da 
Silva Ferreira Vale 

 
 

Enfermagem 

 
 

A partir do 6º semestre 

Ensino em formato de PBE; 
Consulta de Enfermagem; Apoio 
em atividades grupais; Salas de 
Espera de Educação em Saúde 
Mental. 

 
 

02 

 

Úrsulla Janine Vieira 
França 

 
Farmácia 

 
A partir do 6º semestre 

Assistência   farmacêutica; 
Dispensação de medicamentos; 
Atenção Farmacêutica; Avaliação 
de prescrição médica. 

 
02 

 

Waleska Viana 
Martyres 

 
Psicologia 

 
A partir do 6º semestre 

Ensino em formato de PBE, 
metodologia ativa, artigos e práticas 
em Saúde Mental; Apoio 
nas atividades de Psicoterapia. 

 
02 

 

REDE HOSPITALAR E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
 

UNIDADE/ 

DEPARTAMENTO 

SERVIDOR 

RESPONSÁVEL 

CURSO PRÉREQUISITOS ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

Nº DE 

VAGAS 

UPA DASAC Manoel Campos da 

Costa Neto 

- Farmácia - Cursando a partir do 6º 

semestre, 

- Habilidade em 

assistência farmacêutica, 

- Embasamento teórico em 

legislação de SUS, 

Farmácia Hospitalar e 

farmacologia. 

- Assistência farmacêutica, 

- Avaliação de receituários, 

- Dispensação de medicamentos, 

-Treinamento da equipe. 

 

 

02 



 

 

UPA DASAC Amanda Cavalcante 

Angelim Mendes 

- Odontologia - Estar cursando a partir 

do 7º semestre. 

-Auxiliar nos procedimentos 

odontológicos. 

02 

UPA DASAC Nathalia Henriques 

Monteiro 

- Enfermagem - Estar cursando a partir do 

6º semestre, 

- Conhecimento prévio em 

gestão nos serviços de 

saúde e Urgência e 

Emergência 

- Atividades de gestão em 

enfermagem, assim como 

confecção de escala de serviço, 

- Visitas na unidade, 

-Atualização de protocolos 

institucionais. 

01 

UPA DASAC Nathalia Henriques 

Monteiro 

- Enfermagem - Estar cursando a partir do 

7º semestre, 

- Habilidades em Urgência 

e Emergência, exame físico 

e anamnese. 

- Sistematização da assistência 

de enfermagem, 

- Gestão e planejamento da 

assistência de enfermagem, 

- Cuidados ao paciente crítico, 

- Classificação de risco. 

02 



 

HG-MOSQUEIRO 

(DIREÇÃO) 

Eduardo Padilha 

Barros 

- Enfermagem 

ou 

- Saúde 

Coletiva 

-Enfermagem:  Estar 

cursando a partir do 7º 

semestre e  ter 

conhecimento prévio de 

Gestão e Gerenciamento 

de serviços de saúde. 

- Saúde Coletiva: Estar 

cursando a partir do 4º 

semestre e ter 

conhecimento prévio sobre 

gestão e Gerenciamento 

de serviços de saúde. 

Residência 

Multiprofissional R1 ou R2. 

-Acompanhamento da rotina 

administrativa, 

- Elaboração de indicadores de 

saúde e gestão em saúde, 

- Subsídio à Direção na 

elaboração de fluxos e rotinas, e 

demais necessidades de 

acompanhamento de agenda, com 

foco na produção acadêmica 

associando o serviço. 

 

 

02 

HG-MOSQUEIRO 

(Núcleo de 

vigilância 

epidemiológica) 

Kariny Veiga dos 

Santos 

- Cursos da 

área da Saúde 

e/ou ciências 

biológicas 

- Estar cursando a partir 

do 1º semestre, 

- Ser proativo e 

responsável, 

- Ter habilidade em pacote 

Office e recursos digitais. 

- Acompanhamento da rotina da 

sala de vacina, 

- Preenchimento de notificações, 

- Acompanhamento de 

investigações de óbito e afins do 

setor. 

 
02 



 

HG-MOSQUEIRO 

(UE/obstetrícia/inter 

nação) 

Karol do Socorro 

Pereira de Miranda 

- Enfermagem - Estar cursando a partir 

do 5° semestre, 

- Já ter passado por 

semiologia. 

-Acompanhamento de pacientes, 

acompanhamento de curativos e 

sondagens, 

- Visita técnica a leito, 

- Aferição de sinais vitais. 

 
02 

HG-MOSQUEIRO 

(Laboratório de 

análises clínicas) 

Laryssa Rochelle da 

Silva Moreira 

- Farmácia - Estar cursando a partir 

do 10º semestre. 

- Coleta dos diferentes materiais, 

identificação das amostras, 

- Execução de diferentes 

métodos laboratoriais de 

diagnóstico, 

- Avaliação dos métodos e  dos 

resultados obtidos. 

 
02 

HG-MOSQUEIRO Saulo Motta - Serviço Social - Estar cursando a partir 

do 5º semestre. 

- Estágio, avaliação, 

- Acolhimento, 

- Habilidades inerentes à 

profissão e 

- Articulação entre teoria e 

prática. 

02 

Hospital 

Retaguarda Dom 

Vicente Zico 

Carla Lorena de 

Souza Trindade 

- Nutrição - Estar cursando a partir 

do 8º semestre, nutrição 

clínica 

Estudo de casos clínicos, 

avaliação nutrição, seminário. 

02 



 

HPSM-MP 

(Sala vermelha 

adulta) 

Michael Lopes - Medicina - Estar cursando a partir 

do 5º semestre do curso. 

- Realização de atendimento e 

procedimentos em urgência e 

emergência cirúrgica, incluindo 

suturas e participação em demais 

procedimentos cirúrgicos. 

01 

HPSM-MP 

(Traumatologia/Bloc 

o Cirúrgico) 

Rennan Keiji - Medicina - Estar cursando a partir 

do 5º semestre do curso. 

- Realização de atendimento e 

procedimentos em urgência e 

emergência do serviço de 

traumatologia, e participação em 

demais procedimentos cirúrgicos. 

01 

HPSM-MP 

(Núcleo hospitalar 

de epidemiologia) 

Selumite Carmo - Medicina 

- Enfermagem 

Estar cursando a partir do 

2º semestre. 

-Acompanhamento de casos de 

acidentes por animais 

peçonhentos. 

- Desenvolver análise crítica 

sobre atendimentos que 

evoluíram a óbito. 

-Acompanhamento de ações de 

vigilância epidemiológica. 

02 



 

HPSM-MP 

(Clínica Médica) 

Tiago Galan de 

França 

- Medicina Estar cursando a partir do 

7º semestre do curso. 

 
- Manejar o paciente internado no 

Hospital; 

-Aprender como lidar com 

doenças crônicas e prevalentes; 

- Aprimoramento da comunicação 

entre médico e paciente; 

01 

HPSM-MP 

(Neurocirurgia) 

Ulisses de Oliveira 

Souza 

- Medicina Estar cursando a partir do 

7º semestre do curso. 

- Manejar o paciente internado no 

Hospital; 

-Aprender como lidar com 

doenças crônicas e prevalentes; 

- Aprimoramento da comunicação 

entre médico e paciente; 

01 

HPSM-MP 

(Sala Laranja) 

Igor Dias Serique -Fisioterapia Estar cursando a partir do 

5º semestre do curso. 

- Avaliar, acompanhar e realizar 

atendimento fisioterapêutico de 

urgência e emergência em 

pacientes críticos 

01 



 

HPSM-MP 

(Terapia 

Ocupacional) 

- Sayuri Fernandes 

Toda Listo 

-Thamires da 

Fonseca de Souza 

Sarraff 

- Terapia 

Ocupacional 

Estar cursando a partir do 

6º semestre do curso. 

-Discussão de planos de 

atendimento; 

- Confecção de órteses de 

posicionamento e 

descompressão; 

- Realização de atendimentos 

individuais e grupais em 

enfermarias (Adulto e Pediatria); 

- Acompanhamento em 

atendimentos ao paciente crítico 

(UTI e Urgência e Emergência); 

- Participação em grupos de 

estudos. 

02 

HPSM-MP 

(Núcleo de 

Qualidade e 

Segurança do 

Paciente) 

-Karollyne Quaresma 

Mourão 

-Enfermagem Estar cursando a partir do 

4ºsemestre. 

-Atuação prática nas Metas do 

programa de Segurança do 

Paciente. 

01 

HPSM-MP 

(Núcleo de 

Qualidade e 

Segurança do 

Paciente) 

-Rosa Amélia 

Tavares Silva 

-Enfermagem Estar cursando a partir do 

4ºsemestre. 

-Atuação prática nas Metas do 

programa de Segurança do 

Paciente. 

01 



 

HPSM-MP 

(Centro de Estudos 

HPSM-MP) 

Thamyris Abreu 

Marinho Rodrigues 

Multiprofissional Acadêmicos envolvidos 

em atividades de iniciação 

científica, elaboração de 

projetos e publicação de 

artigos. 

-Desenvolvimento de pesquisas 

científicas, capacitações e outras 

atividades educativas 

02 

HPSM-MP 

(Núcleo hospitalar 

de epidemiologia) 

Thomaz Xavier 

Carneiro 

-Enfermagem 

- Medicina 

- Biomedicina 

-Estar cursando a partir do 

2º semestre. 

O discente rotacionará entre as 

atividades realizadas pelo NHE, 

aprendendo com a observação 

teórico-prática em serviço: 

- Sala de vacina em ambiente 

hospitalar (uso, fluxo e 

dispensação de vacinas e soros 

de urgência); 

- Vigilância epidemiológica 

(agravos de notificação 

obrigatória, vigilância e 

acompanhamento de casos, 

princípios de epidemiologia e 

vigilância em saúde); 

- Vigilância de óbitos (fluxo e 

vigilância de óbitos, 

preenchimento correto da 

declaração de óbito etc.). 

02 



 

HPSM-MP 

(Comissão de 

Curativos) 

Samanta de 

Figueiredo Barbosa 

de Sousa 

-Enfermagem - Estar cursando a partir 

do 7°semestre. 

-Acompanhamento de lesões 

complexas, 

- Orientações de prevenção de 

LPP e 

- Levantamento de indicadores. 

02 

HPSM-MP 

(Comitê de 

Humanização) 

Alda Maria Lagoia 

Valente 

- Psicologia, 

-Terapia 

ocupacional, 

- Pedagogia. 

- Estar cursando a partir 

do 7°semestre. 

-Atividades que visam disseminar 

a cultura de Humanização no 

ambiente hospitalar. 

- Ações lúdicas e Educativas para 

os usuários internados, seja na 

Pediatria ou Enfermarias de 

adultos. 

02 

HPSM-MP 

(Serviço de 

laboratório/bioquími 

ca) 

Ednelza Amoras -Farmácia 

-Biomedicina 

- Estar cursando a partir 

do 7°semestre. 

 
-Proporcionar aos alunos uma 

visão dos princípios gerais que 

regem um Laboratório Clínico e 

suas implicações, buscando 

capacitá-lo a enfrentar e resolver 

problemas relacionados às 

Análises Clínicas, através da 

resolução de casos clínicos, 

vivência prática de exames e 

estímulo a organização de 

serviços prestados. 

01 



 

HPSM-MP 

(Serviço de 

farmácia) 

Vanja Vieira -Farmácia - Estar cursando a partir 

do 7°semestre. 

- Atuar no funcionamento do 

estabelecimento farmacêutico, 

gerenciamento da farmácia, 

participação profissional na 

assistência e na atenção 

farmacêutica à comunidade. 

01 

HPSM-MP 

(Sala vermelha/ 

classificação de 

risco/sala laranja) 

Elizabeth Marques -Enfermagem - Estar cursando a partir 

do 7°semestre. 

- Reconhecer e desenvolver o 

atendimento de urgência e 

emergência com qualidade ao 

paciente. 

01 

HPSM-MP 

Direção 

Administrativa 

Antônio Francisco de 

Sales Junior 

Pedagogia - Estar cursando a partir 

do 2º ano 

- desenvolver projetos e ações da 

rotina hospitalar, gestão de 

pessoas e materiais, 

acompanhamento de 

capacitações e eventos, 

elaboração de documentos. 

02 

HPSM MP 

Saúde do 

Trabalhador 

Jorge Dantas Tecnólogo em 

segurança do 

trabalho 

- a partir do 2º semestre - desenvolver projetos e ações da 

rotina hospitalar, gestão de 

pessoas e materiais, 

acompanhamento de 

capacitações e eventos, 

elaboração de documentos. 

02 



 

 
HPSM-HMP 

 
Mauricio Seki 

- 

Medicina 

 
- Estar cursando a partir 

do 4º semestre. 

- Realização de atendimento e 

procedimentos em urgência e 

emergência cirúrgica, incluindo 

suturas e participação em demais 

procedimentos cirúrgicos. 

01 

HPSM-HMP 

(Cirurgia 

Geral/Sutura) 

Arismarcos Romerio 

Alves santos Junior 

- Medicina - Estar cursando a partir 

do 4º semestre. 

- Realização de atendimento e 

procedimentos em urgência e 

emergência cirúrgica, incluindo 

suturas e participação em demais 

procedimentos cirúrgicos. 

01 

HPSM-HMP Débora Nayara Sena - Medicina - Estar cursando a partir 

do 4º semestre. 

Realização de atendimento e 

procedimentos em urgência e 

emergência cirúrgica, incluindo 

suturas e participação em demais 

procedimentos cirúrgicos. 

01 

HPSM-HMP Décio Barbosa 

Evangelista 

- Medicina - Estar cursando a partir 

do 4º semestre. 

Realização de atendimento e 

procedimentos em urgência e 

emergência cirúrgica, incluindo 

suturas e participação em demais 

procedimentos cirúrgicos. 

01 



 

HPSM-HMP Mauro Neiva 

Fernandes 

- Medicina - Estar cursando a partir 

do 4º semestre. 

Realização de atendimento e 

procedimentos em urgência e 

emergência cirúrgica, incluindo 

suturas e participação em demais 

procedimentos cirúrgicos. 

01 

HPSM-HMP Osmar Carvalho 

Pena Junior 

Medicina Estar cursando a partir do 

4º semestre. 

Realização de atendimento e 

procedimentos em urgência e 

emergência cirúrgica, incluindo 

suturas e participação em demais 

procedimentos cirúrgicos. 

01 

HPSM-HMP Patrícia Tavares 

Moraes 

Medicina Estar cursando a partir do 

4º semestre. 

Realização de atendimento e 

procedimentos em urgência e 

emergência cirúrgica, incluindo 

suturas e participação em demais 

procedimentos cirúrgicos. 

01 

HPSM-HMP Francinaldo 

Gonçalves Sena 

Medicina Estar cursando a partir do 

4º semestre. 

Realização de atendimento e 

procedimentos em urgência e 

emergência cirúrgica, incluindo 

suturas e participação em demais 

procedimentos cirúrgicos. 

01 



 

HPSM-HMP Rodrigo Cruz Xavier Medicina Estar cursando a partir do 

4º semestre. 

Realização de atendimento e 

procedimentos em urgência e 

emergência cirúrgica, incluindo 

suturas e participação em demais 

procedimentos cirúrgicos. 

01 

HPSM-HMP Marcelo Hermes 

Marques 

Tecnologia da 

Informação 

- Estar cursando a partir do 

2º semestre, 

- Ter conhecimentos 

básicos em sistemas linux, 

lógica de programação e 

redes de computadores. 

- Manutenção de sistemas 

operacionais Linux e Windows 

em ambiente de trabalho. 

- Otimização de fluxos de 

trabalhos via meios digitais 

através de lógica de programação 

para um ambiente hospitalar. 

- Aprender a trabalhar com 

Firewall de redes para ambiente 

de trabalho. 

- Gerencia    de     rede     de 

computadores através de AD. 

 
02 

HPSM-HMP 

(Núcleo de 

Qualidade e 

Segurança do 

Paciente) 

Carmen Lúcia 

Ferreira de Castro 

- Enfermagem. - Estar cursando a partir 

do 4ºsemestre, 

- Atuação prática nas Metas do 

programa de Segurança do 

Paciente. 

02 



 

 

NÍVEL CENTRAL 
 

 

UNIDADE/ 

DEPARTAMENTO 

SERVIDOR 

RESPONSÁVEL 

CURSO PRÉREQUISITOS ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

Nº DE 

VAGAS 

Núcleo de 

Promoção da 

Saúde - 

NUPS 

RT – Pessoa com 

Deficiência 

Andrea Cristina 

Santos Baker 

- Terapia 

ocupacional, 

- Fisioterapia e 

- Fonoaudiologia 

- Estar cursando a partir 

do 9º semestre. 

- Auxiliar na execução dos 

programas da coordenação; 

- Participar das reuniões inter e 

intrasetorial; 

- Construir em parceria protocolos e 

fluxos de atendimento a pessoa com 

deficiência; 

- Colaborar no acompanhamento e 

execução das atividades de 

planejamento, estruturação e 

execução das atividades 

demandadas para esta coordenação. 

 

 

 

 

 

02 



 

Núcleo de 

Promoção da 

Saúde - 

NUPS 

RT– Saúde Mental 

Samantha Hanna 

Seabra Castilho 

Simões 

-Terapia 

Ocupacional, 

- Serviço Social ou 

- Psicologia 

- Estar cursando a partir do 

5° semestre; 

- Ter interesse pela área 

da Saúde Mental; 

- Ter interesse em 

Políticas de Saúde Mental 

e Redução de Danos. 

- Saber manusear Word, 

Power Point, Excel, 

Google Drive (Google docs,

 Google 

Apresentação e Google 

Planilhas, Google Forms e 

Google Meet). 

- Produzir atas de reuniões; 

- Auxiliar no registro fotográfico das 

ações e organização cronológica 

destes; 

- Auxiliar na revisão e organização de 

memorandos, ofícios, relatórios, 

dentre outros documentos referentes 

à articulação entre gestão, serviços 

de saúde e outros setores; 

- Organizar a agenda de reuniões 

com pautas e contato prévio de 

confirmação com os participantes; 

- Participar de debates e organização 

de eventos sobre a Política de Saúde 

Mental no município de Belém. 

 

 

 

 
02 

Núcleo de 

Promoção da 

Saúde - 

NUPS 

RT – Criança e 

Adolescentes 

Milena Ferreira 

Porfirio 

- Enfermagem, 

- Nutrição, 

- Fisioterapia 

- Estar cursando a partir do 

4° semestre; 

- Ter conhecimento em 

saúde pública e seu 

funcionamento. 

- Desenvolvimento de protocolo, 

criação de fluxo, monitoramento de 

ações e atividades em saúde da 

criança e Adolescente 

 

 

02 



 

Núcleo de 

Promoção da 

Saúde - 

NUPS 

Coordenação 

Juliana Lavareda 

Sales 

- Enfermagem - Estar cursando a partir 

do 6° semestre; 

- Ter conhecimento sobre 

gestão em saúde. 

- Desenvolvimento de Protocolos, 

fluxos assistenciais, apoio a gestão. 

 
02 

Departamento de 

Vigilância à Saúde 

– DEVS 

Divisão de 

Vigilância 

Epidemiológica – 

DVE) 

Anderson 

Herculano 

- Enfermagem, 

- Medicina, 

- Biomedicina, 

- Biologia, 

- Psicologia, 

- Ciências Sociais, 

- Sociologia 

- Estar cursando a partir 

do 4º semestre 

- Atuação na vigilância epidemiológica 

de agravos de notificação 

compulsória, sejam eles 

transmissíveis ou não transmissíveis 

e na imunização com enfoque na 

investigação de Eventos Adversos 

Pós-Vacinação (EAPVs). 

 
3 

Marcia Mendes  
3 

Departamento de 

Vigilância à Saúde 

– DEVS 

Divisão de Controle 

de Endemias – 

DCE) 

Walquiria Cristina 

Silva Viana 

- Estatística - Estar cursando a partir 

do 3 ano. 

- Habilidades em 

bioestatística 

- Criar banco de dados, 

- Analisar e processar dados. 

 
1 

Departamento de 

Vigilância à Saúde 

– DEVS 

(Centro de 

Zoonoses) 

RailanGomes 

Figueiredo 

- Medicina 

Veterinária, - 

Biomedicina, - 

Enfermagem 

- Estar cursando a partir 

do 6º semestre 

- Vigilância em saúde, 

- Análises clínicas, 

- Atendimento ambulatorial e 

Cirúrgico de animais, 

- Educação em saúde. 

 
3 



 

Assessoria de 

Comunicação e de 

Gestão Participativa 

(ASCOM) 

Mila Guerreiro - Publicidade - Estar cursando a partir 

do 4° semestre 

-Dar suporte às atividades de 

comunicação, tais como produção de 

material gráfico, entrevistas, registro 

de atividades, dentre outras. 

 
01 

Núcleo de 

Engenharia e 

Arquitetura – NEA 

Charles da 

Cunha 

- Engenharia Civil 

- Arquitetura 

- Estar cursando a partir 

do 5º semestre 

- Auxiliar no desenvolvimento de 

projetos em todas as etapas; 

- Elaboração de memoriais 

descritivos; 

- Lançamento de dados em 

sistemas, atividades de projetos no 

AutoCAD, medição, planilhas e 

documentos; 

- Levantamentos; especificações de 

materiais; maquetes eletrônicas. 

 
01 

Nayla Oliveira  
01 

Núcleo de 

Avaliação e 

Procedimento 

Disciplinar, 

Funcional e Ético – 

NAPDEF 

Marco José 

Andrade Cruz 

- Direito - Estar cursando a partir 

do 8º semestre. 

- Para procedimentos apuratórios em 

Processos Administrativos (PAD) e 

Sindicância. 

 
02 

 
HOSPITAL VETERINÁRIO DR. VAHIA 

UNIDADE SERVIDOR 

RESPONSÁVEL 

CURSO PRÉREQUISITOS ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

Nº DE 

VAGAS 



 

Hospital Veterinário 

Municipal Dr. Vahia 

Eliomar de Moura 

Sousa 

Medicina 

Veterinária 

- Estar cursando a partir 

do 6º semestre. 

- Ser proativo, assíduo, 

pontual e responsável. 

- Rotina veterinária em atendimento 

de cães e gatos em consultório, 

bloco cirúrgico, urgência/emergência, 

diagnóstico por imagem e laboratório. 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 
 

Hospital Veterinário 

Municipal Dr. Vahia 

 

 

 

 

 

 
 

Silvia Helena 

Nery da Silva 

 

 

 

 

 

 
 

Pedagogia 

- Estar cursando a partir do 

5º semestre. – 

Conhecimento do Pacote 

Office – Interesse em 

desenvolver atividades de 

educação em saúde para 

o bem estar animal – 

Interesse em desenvolver 

atividades educacionais 

em ambientes extra- 

escolares – Ser polivalente 

nas mais variadas áreas 

educacionais. – Ser 

proativo, assíduo, pontual 

e responsável 

- Desenvolver atividades de Educação 

em Saúde para o bem estar animal e 

saúde coletiva, no município de 

Belém. – Suporte em planejamento e 

execução de projetos e atividades de 

capacitação profissional, 

humanização no serviço e com 

tutores de animais. – Desenvolver 

atividades direcionais e lúdicas para 

público variado e de todas as faixas 

etárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 
02 



 

 

Hospital Veterinário 

Municipal Dr. Vahia 

Silvia Helena 

Nery da Silva 

Psicologia Estar cursando a partir do 

5º semestre. - Ser 

proativo, assíduo, pontual 

e responsável. 

- Desenvolver atividades de Educação 

em Saúde para o bem estar animal e 

saúde coletiva, no município de 

Belém - Suporte em planejamento e 

execução de projetos e atividades de 

capacitação profissional, 

humanização no serviço 

e com tutores de animais. 

 

 

 

 

 

01 



 

 


