
        
 

 

Calendário de Solicitação de Estágios externo no HSA 2019 

 

Informações estágio Extracurricular: 

 O aluno/acadêmico que pretende fazer seu estágio no HSA deverá encaminhar via e-mail solicitação de 

estágio, para icds@hsan.com.br. 

 No caso de dúvidas ligar para (47) 3231-4089. 

 A sua solicitação será analisada e aprovada pela direção do HSA. 

 

Prazos: 

 Para estágio no primeiro semestre: 

Enviar de 20/02 a 15/03, sendo que daremos retorno a estas solicitações informando se foi autorizado, somente 

após o dia 20/03. 

 Para estágio no segundo semestre: 

Envia de 10/05 a 15/06, sendo que daremos retorno a estas solicitações informando se foi autorizado, somente 

após o dia 20/06. 

 

*Fora deste período não estaremos aceitando estágios extracurricular. 

 

Documentos para estágio extra curricular: 

 Cópia carteira vacina 

 Termo de estágio 3 vias 

 Apólice seguro 

 Comprovante matrícula 

 Carta solicitação estágio, com nome do médico que ficará responsável pelo acadêmico 

 Cronograma estágio (com data, horário, médico supervisor) 

 Comprovação de horas de estágio – é de responsabilidade do aluno providenciar lista com nome, datas 

e horários, coluna para coletar a assinatura do médico comprovando seu estágio. Não nos 

responsabilizamos por entregas de declarações e certificados posteriores, sendo que o Termo já cumpre 

este papel.  

 

Orientações:  

 Para circular no Hospital, é necessário crachá da Instituição de Ensino, jaleco, sem adornos, sem 

esmaltes coloridos, cabelos presos, sapatos fechados, sem salto. 

Observação: 

 Após aprovado seu estágio, será orientado ao estagiário a passar na integração realizada 

quinzenalmente. 

 Caso  isto não ocorra, não será possível sua entrada na data programada no Termo, sendo necessário 

refazer a documentação de sua responsabilidade. 

 O estágio é regularizado por lei, não podendo ultrapassar 06 horas diárias. 

 Estaremos priorizando por ordem de chegada da solicitação, por aproximação com a Instituição de 

Ensino, por demandas internas já encaixadas dos estágios regulares com o HSA via convênios, 

disponibilidade do setor. 
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