
 

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA • FAM 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA • FAM-FEAM LTDA/ME. CNPJ: 13.192.090/0001-01 

PORTARIA MINISTERIAL Nº 989, DE 06/12/2021 

A Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia – FAM, torna público o Edital de 

Monitoria para o Curso de Graduação em Fisioterapia 

EDITAL 02/2022 – ESTÁGIO EM FISIOTERAPIA CLIFA/FAM 

O Coordenador Ronnes de Azevedo Dias,  do Curso de Fisioterapia da Faculdade de 

Educação e Tecnologia da Amazônia – FAM, no uso de suas atribuições resolve: 

Art. 1º. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de ESTÁGIO 

VOLUNTÁRIO NA CLÍNICA FISIOTERÁPICA DE ABAETETUBA - CLIFA, no período 

de 13/09/2022 a 15/09/2022. As inscrições devem ser realizadas na Coordenação do 

Curso de Fisioterapia da FAM, no horário das 15h às 20h. O aluno deve se inscrever 

para pleitear a vaga no contraturno ao que está matriculado, sendo que 1 (uma) vaga 

está disponível para o turno MATUTINO (8hs às 11hs) e 1 (uma) vaga para o turno 

Vespertino (15hs às 18hs). 

Art. 2º. O processo seletivo será realizado nos dias 20/09/2022 a 23/09/2022 na 

Coordenação de Curso de Fisioterapia, o qual se dará por meio de duas etapas: (1) 

prova escrita (caso seja     necessário) e (2) entrevista na CLIFA, os horários de realização 

serão divulgados em breve. O conteúdo da prova escrita será Anatomia e Fisiologia do 

Sistema OsteoMioArticular. Serão considerados aptos à entrevista os 3 melhores 

colocados incritos em cada turno. 

Art. 3º. A banca de entrevista será constituída por profissionais fisioterapeutas 

respónsáveis técnicos pela CLIFA. 

Art. 4º. A nota final será a média aritmética das notas atribuídas à prova teórica (caso 

seja necessário) e/ou prática/didática. Ambas com pontuação de 0 a 10. 

Art. 5º. O aluno aprovado terá o estágio garantido até dezembro de 2022 e receberá 

certificação validada de acordo com a carga horária cumprida. 

Art. 6º. O Cronograma encontra-se detalhado abaixo:  
 

DATA AÇÃO 
20/09/2022 Avaliação Teórica – 17:30 às 19hs. Local: 

FAM. Sala a definir. 

21/09/2022 Divulgação das notas da prova teórica e aptos 

à entrevista. 

22/09/2022 Entrevista. Horários a serem divulgados no 

dia 21/09. Local: CLIFA 

23/09/2022 Divulgação do resultado final e aprovados. 

 

Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral e Coordenação do curso 

de Fisoterapia. 

Art. 8°. Por se tratar de um estágio não obrigatório, as especificações e atividades pós 

processo seletivo ficam a cargo da Clínica Fisioterápica de Abaetetuba – CLIFA. 

Art. 10°. Não haverá revisão de provas nem das notas atribuídas. 
 
 
 

Abaetetuba, 12 de setembro de 2022 

 

 

 

Assinatura do Coordenador (a) do 
Curso de Fisioterapia 

 

______________________
Assinatura do Coordenador 

de Estágio 

 


