
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA 

 

A Coordenação do Curso de Fisioterapia da Faculdade Ieducare - FIED, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, torna público o presente edital, no período de 27/05/19 à 

31/05/2019, visando à seleção de discentes para o Estágio extra curricular e voluntário(sem 

remuneração) para a Clínica Escola de Fisioterapia da FIED.  

 

I – DA CLÍNICA ESCOLA  

1º. A Clínica Escola de Fisioterapia da FIED – CES FIED tem o  objetivo geral  de promover 

práticas de Estágios/ Visitas técnicas, com atendimentos em Fisioterapia nas diversas áreas,  

visando  com  isso  a aquisição  do  conhecimento técnico-científico, complementando a 

teoria, integrando  as disciplinas afins, promovendo a formação profissionalizante do aluno e 

fazendo com que pesquisas científicas realizadas avancem no conhecimento científico em 

geral, contemplando o tripé do Ensino, Pesquisa e Extensão. 

● ACADÊMICOS: Possibilitar aos alunos atividades teórico-práticas que venham 

contribuir para a formação generalista. 

● PESQUISA E EXTENSÃO: Desenvolver estudos e pesquisas aplicadas, no sentido de 

propiciar o avanço do conhecimento dos temas do objeto de estudo da fisioterapia 

como ciência. 

● SOCIAL/ COMUNITÁRIO: Oferecer aos membros da comunidade local e da região os 

atendimentos fisioterapêuticos, respeitando a ética profissional. 

II - DAS INSCRIÇÕES  

2º. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados no curso de graduação de  

Fisioterapia da FIED e que tenham cursado as disciplinas: Fisioterapia Aplicada a Traumato 

Ortopedia, Reumatofuncional e Saúde da Criança;  as vagas para o setor de fisioterapia 

aquática, o aluno  necessita ter cursado também a disciplina de Fisioterapia Aquática.  

3º. A inscrições serão efetuadas https://www.fied.edu.br/ces. 

 

III – DA SELEÇÃO DOS ESTUDANTES  

4º. Serão selecionados 8 (oito) alunos voluntários (sem remuneração), sendo 5 (cinco)  para 

atuação clínica e 3 (três)  para atuação na hidroterapia. 

5°. Os estudantes serão avaliados e selecionados pela Coordenação do Curso de Fisioterapia 

e pelo Docente responsável pela Clínica Escola. 

https://www.fied.edu.br/ces


 

6°. O resultado da seleção será por  ordem de classificação dos alunos, de acordo com as 

informações analisadas no processo seletivo;  

7°. A nota final constará da média das notas obtidas na análise do Histórico Acadêmico e 

entrevista  

 

V – ATRIBUIÇÕES DO DISCENTE  

8 º. Cumprir com a carga horária de até 16 horas semanais;  

9º. Cumprir com as funções que serão demandadas pelo professor orientador.  

10º. Comprometer-se em preencher as frequências semanais e ao cumprimento de horários 

(chegada/saída).  

 

VI – DO RESULTADO  

11º. O resultado oficial será divulgado no dia 07/06/2019 por e-mail e através de banner 

fixado na sala da coordenação do curso 

 

VII – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 ATIVIDADE DATA 

INSCRIÇÕES DOS ALUNOS 27/05/19 à 31/05/2019 

AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 01/06/2019 à 03/06/2019 

ENTREVISTAS 04/06/2019 

RESULTADO 07/06/2019 

INÍCIO DAS ATIVIDADES  17/06/2019 

 

 

 

 

 


