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INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX 

EDITAL DE SELEÇÃO  
 

As Clínicas Integradas do Instituto Metodista Izabela Hendrix, no uso de suas atribuições, torna 
público o PROCESSO SELETIVO DE DISCENTE  

 
SALA DE RECURSOS TERAPÊUTICOS – ESTAGIÁRIO 
 
I – DA INSCRIÇÃO : 

 
  
 As inscrições estão abertas no período de 14/05/2012 até 21/05/2012 e devem ser realizadas com 
envio de carta de interesse e currículo para o e-mail natalia.ferreira@izabelahendrix.edu.br 
 
 
  
 
  
II – DAS VAGAS 
 

VAGAS No  HORÁRIO PRÉ-REQUISITOS  

DISCENTE 
 

1 

7:30h às 
13:30 h 

Discentes dos cursos de Fonoaudiologia, pedagogia, 
enfermagem, nutrição e fisioterapia a partir do 2º 
período. Para Atuação na Sala de recursos 
terapêuticos. 
Ser pró-ativo 
Ter boa capacidade de comunicação e 
relacionamento 
Ter boa capacidade de organização 
Possuir conhecimentos em informática 
Ter boa caligrafia 
 
 

DISCENTE 
 

1 

13:00 às 
18:00 h 

Discentes dos cursos de Fonoaudiologia, pedagogia, 
enfermagem, nutrição e fisioterapia a partir do 2º 
período. Para Atuação na Sala de recursos 
terapêuticos. 
Ser pró-ativo 
Ter boa capacidade de comunicação e 
relacionamento 
Ter boa capacidade de organização 
Possuir conhecimentos em informática 
Ter boa caligrafia 
 
 

 
DO ESTÁGIO: 
 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 

 
 Organização dos materiais da Sala de Recursos Terapêuticos 
 Manutenção da Organização dos materiais e recursos Terapêuticos 
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 Organização das Salas de Audiologia 
 Montagem e separação de prontuários 
 Organização dos arquivos inativos 
 Arquivamento de laudos e prontuários 
 Alimentação do banco de dados do sistema da clínica. 

 
III – DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 
 Inscrição por intermédio de e-mail, com envio carta de interesse e disponibilidade; 
 
IV – DA SELEÇÃO 
O processo seletivo ocorrerá em duas etapas: 
 Análise da carta de interesse 
 Entrevista com a Coordenação do setor. 
 
 
V – DO RESULTADO 
 
 
 O resultado final será divulgado via e-mail pelo departamento de recursos humanos do IMIH. 
 
  
VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
6.1 Cronograma do processo seletivo 
 14/05/2012 até 21/05/2012 – período de inscrições; 
 22/05/2012 a 25/05/2012 – entrevistas; 
 01/06/2012 - resultado. 
 
6.2 Informações Gerais 
 Com a inscrição, o(a) candidato(a) declara conhecer e estar de acordo com as condições 

estabelecidas pela Instituição para este processo seletivo; 
 
 
 
 
Belo Horizonte, 14 de maio de 2012. 
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