
 

 

 

 

Estágios INC Escola 

 

1. Estágios no INC 

Entende-se por estágio as atividades realizadas por acadêmicos na instituição - Hospital 

INC - a fim de articular teoria e prática, sob a orientação de especialistas de reconhecida 

qualificação ética e profissional. 

Os estágios em Neurologia e Neurocirurgia e demais áreas da saúde, que compõe a 

estrutura do Hospital INC, caracterizam-se por atividades teórico-práticas, como participação 

em reuniões clínicas e científicas, acompanhamento ambulatorial, rotina do Pronto 

Atendimento, UTI e Centro Cirúrgico, a serem realizadas no Instituto de Neurologia de 

Curitiba, visando oferecer a oportunidade de treinamento para o futuro exercício do 

profissional de saúde. 

Os estágios possuem regime integral, com duração de 1 a 4 semanas. Ao final do 

programa, mediante resposta ao formulário de avaliação de qualidade do estágio, será 

enviado o certificado relativo às atividades desenvolvidas, com a respectiva carga horária 

total. 

 

2. Normas para realização de Estágios 

Estágios acadêmicos: 

• O acadêmico deverá estar regularmente matriculado em curso superior 

reconhecido pelo MEC, apresentando comprovante de matrícula atualizada; 

• Serão aceitos acadêmicos a partir do 4º período ou 2º ano, desde que não 

comprometa sua atividade escolar; 

• Para os estágios em neurologia e neurocirurgia, será necessário ter cursado as 

cadeiras correspondentes;  

• Deve ser apresentado o comprovante de vacinação para a COVID-19; 

• É indispensável que o acadêmico apresente um teste negativo de RT-PCR 

(swab nasal) para COVID-19, no mínimo 72 horas anteriores ao início do estágio 

OU teste sorológico (sangue) para àqueles que testaram positivo para COVID-19 

em no máximo 90 dias antes do estágio.  



 

 

 

 

Estágios para profissionais graduados: 

• Estar registrado no Conselho de Classe correspondente (se brasileiro); 

• Ter recebido as duas doses da vacina contra COVID-19 e apresentar o 

comprovante; 

• Apresentar um teste negativo de RT-PCR (swab nasal) para COVID-19, no mínimo 

72 horas anteriores ao início do estágio OU teste sorológico (sangue) para àqueles 

que testaram positivo para COVID-19 em no máximo 90 dias antes do estágio. 

 

3. Número de Vagas Ofertadas 

Enquanto permanecerem as restrições sanitárias, estabelecidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, serão disponibilizadas as seguintes vagas:  

 

Neurologia  

1 vaga para estágio médico  

1 vaga para estágio acadêmico 

 

Neurocirurgia  

1 vaga para estágio médico  

1 vaga para estágio acadêmico 

 

Cirurgia Cardíaca 

1 vaga para estágio acadêmico 

 

Demais serviços 

2 vagas a serem distribuídas entre os serviços que se enquadrem nas normas acima 

citadas.  

 

Situações diversas as estas normas serão avaliadas e definidas pelo Colegiado do INC 

Escola. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Inscrições  

Para estágios acadêmicos: 

• Serão aceitas apenas as inscrições realizadas através do formulário 

(https://form.jotform.com/212374058677665), a partir das 9h do dia 15 de setembro 

de 2021; 

• O agendamento da visita acadêmica só estará confirmado com o e-mail de aceite;  

• Devem ser anexados, no preenchimento do formulário, os seguintes documentos:  

o Documento de identificação com foto (R.G./C.N.H) 

o Comprovante de matrícula  

o Requerimento de estágio assinado por um professor/coordenador 

o Currículo lattes ou vitae 

o Comprovante de vacina contra COVID-19 

 

Estágios para profissionais graduados: 

• As solicitações devem ser feitas para o e-mail (incescola@hospitalinc.com.br), com 

envio de documento de identificação, data e especialidades desejadas e carta de 

intenção.  

 

5. Seleção  

A seleção é realizada por ordem de inscrição e pela análise do currículo dos inscritos, 

sendo dada prioridade àqueles que já realizam atividades na especialidade desejada (liga 

acadêmica, cursos, entre outras) e aos acadêmicos que estejam em períodos avançados na 

universidade, ou seja, próximos à conclusão do curso.  

 

Curitiba, 14 de setembro 2021. 

 

Paulo R. Müller, PhD 

Coordenador INC Escola 

 

Lorena M. Dering, Biomédica 

Secretária INC Escola 
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