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COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM FARMÁCIA 

EDITAL Nº 01/2021.1 

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE 

ESTAGIÁRIOS PARA A NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS LTDA.  

 

A Coordenação do Curso de Bacharelado em Farmácia da Faculdade Santa Maria, 

usando das suas atribuições conferidas pelo contrato celebrado entre esta Instituição de 

Ensino Superior e a NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, 

torna pública a realização do processo seletivo para o preenchimento de vagas para 

estágio extracurricular não obrigatório na unidade da NELFARMA COMÉRCIO DE 

PRODUTOS QUÍMICOS LTDA localizada na cidade de Cajazeiras-PB, conforme 

instruções a seguir: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1 O processo seletivo será executado de forma virtual (online) considerando o 

contexto de pandemia da COVID-19e acompanhado pelo representante NELFARMA 

COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA junto a Coordenação do Curso de 

Bacharelado em Farmácia da Faculdade Santa Maria- COORDFAR-FSM.  

1.2 O processo seletivo é destinado ao preenchimento de vagas de estágios não 

obrigatórios para estudantes do Curso de Bacharelado em Farmácia da FSM e para as 

vagas que surgirem durante o período de validade do certame, conforme Quadro I.  

1.3 Somente poderão participar do processo seletivo estudantes do curso de Farmácia 

que estiverem com matrícula e frequência regulares, conforme ano/semestre informados 

no Quadro I, bem como ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.  

1.4.As vagas disponíveis serão para atendimento na unidade da cidade Cajazeiras-PB, 

cujo nome de fantasia se constitui de REDEPHARMA. 



1.5 O Processo Seletivo será constituído de Prova Objetiva e/ou Subjetiva de 

conhecimento, com questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e 

classificatório, assim como análise de histórico (Coeficiente de rendimento escolar- 

CRE) classificatório.  

1.6 O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e terá validade mínima de 06 

(seis) meses, podendo ser renovado ou cancelado de acordo com a necessidade das 

empresas, contado a partir da publicação do resultado final.  

 

2. DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR  

2.1 Os candidatos a estágio deverão estar regularmente matriculados no curso de 

Farmácia da FSM, e deverão estar cursando, no mínimo, o semestre/ano exigido, de 

acordo com o quadro de vagas.  

2.2 Na data da convocação, o estudante deverá ter idade mínima de 18 (dezoito) anos 

completos.  

2.3 Poderá participar do processo seletivo para as vagas de estágio o estudante que 

possuir disponibilidade mínima de até 01(um) ano para conclusão do curso. 

 

3 DAS INSCRIÇÕES  

 

3.1 A inscrição deverá ser efetuada, exclusivamente via formulário eletrônico, neste link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEmVHP72PLiZdOExLlBp_4syhdeOKe

YwIIAma-PxLIB_jwcA/viewform?usp=sf_link , no  período de 11 a 22 de fevereiro de 

2021, considerando o horário 23:59 minutos do dia 22 de fevereiro sem validade 

qualquer inscrição realizada fora desse período. 

 3.1.1 Ao término da inscrição, o candidato deverá receber o comprovante eletrônico de 

inscrição via e-mail. 

3.2 A COORDFAR-FSM não se responsabilizará por solicitação de inscrição não 

recebida por motivos de qualquer natureza.  

3.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, aquela que não conter todas as informações solicitadas 

será desconsiderada.  

3.4 A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas, constará de edital 

a ser publicado no site da FSM http://www.fsm.edu.br e na plataforma virtual da 

Faculdade Santa Maria na sala de interação discentes.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEmVHP72PLiZdOExLlBp_4syhdeOKeYwIIAma-PxLIB_jwcA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEmVHP72PLiZdOExLlBp_4syhdeOKeYwIIAma-PxLIB_jwcA/viewform?usp=sf_link
http://www.fsm.edu.br/


3.5 A prova será realizada virtualmente no dia 24 de fevereiro às 15h ( horário de 

Brasília). 

3.6 Não haverá cobrança da taxa de inscrição.  

3.7 O candidato à vaga de estágio deve estar matriculado e com frequência regular em 

um dos períodos mencionados no Quadro I.  

3.8 No ato da inscrição, o candidato, deverá optar por um dos turnos expressos no 

formulário eletrônico que deseja exercer o estágio.  

3.9 Em caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato, será considerada a 

inscrição efetuada com data e horário mais recentes.  

3.10 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto 

neste edital, seus anexos, eventuais editais complementares e posteriores alterações, 

caso ocorram, e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

 

4 DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E DO INGRESSO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA - (PcD) 4.1 Do total de bolsas de estágio do Governo do Estado, 10%, 

no mínimo, serão reservadas para estudantes com deficiência, na forma do art. 29, § 

único, do Decreto Estadual n.º 121, de 19 de junho de 2015.  

4.2 Os candidatos com deficiência deverão apontar na ficha de inscrição, em campo 

específico, o tipo de deficiência e se há necessidade de algum tipo de prova especial, 

bem como a descrição do número do CID (Classificação Internacional de Doenças), 

contido em laudo médico. 

 4.3 Os candidatos com deficiência precisam anexar na plataforma AVA o laudo médico 

(original ou cópia autenticada), emitido nos últimos 12 (doze) meses. 

 4.3.1 Será indeferida a inscrição do candidato, na condição de Pessoa com Deficiência 

(PcD), que não apresentar o laudo na forma do disposto no item 4.3, podendo participar 

no certame na condição de ampla concorrência.  

4.4 As vagas reservadas que não forem preenchidas por Pessoas com Deficiência (PcD), 

seja por falta de candidatos ou por eliminação no processo seletivo ou, ainda, por 

incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência, a ser analisada pelo 

Órgão/Entidade, serão preenchidas pelos demais candidatos da ampla concorrência, 

observada a ordem de classificação.  

4.4.1 Somente haverá reserva imediata para Pessoas com Deficiência (PcD) nas vagas 

com número igual ou superior a 8 (oito). 



 4.5 Somente será considerado Pessoa com Deficiência (PcD) o candidato que se 

enquadrar nas categorias constantes no artigo 4.º do Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal n.º 5.296, de 04 

de dezembro de 2004, e nos artigos 3.º e 4.º, da Lei Complementar Estadual n.º 114, de 

25 de novembro de 2002.  

4.6 O candidato inscrito na condição de Pessoa com Deficiência (PcD) participará do 

processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne 

ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local 

de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

 

5 DAS PROVAS 

  

5.1 A prova será objetiva e terá duração de 2 (duas) horas. As questões serão elaboradas 

de acordo com o conteúdo programático constante no Anexo I deste edital. 

 5.1.1 As provas serão aplicadas de forma online, pela plataforma virtual da Faculdade 

Santa Maria, no dia 24/02/2021 (quarta-feira), das 15h00min às 17h00min. 

5.2 O candidato deverá apresentar-se virtualmente na plataforma EAD da Faculdade 

Santa Maria.  

5.3 As provas objetivas terão caráter classificatório e eliminatório. Cada questão 

objetiva terá a forma de teste de múltipla escolha, com uma única resposta correta.  

5.4 A ausência do candidato no local e horário designado para a realização das provas 

resultará em sua eliminação do processo seletivo. 

5.5 Não será permitido o ingresso na sala virtual do candidato para ter acesso as provas 

após o horário fixado para o seu início.  

5.6 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso 

ou a ausência do candidato, nem a aplicação da prova em outro local, data e horário que 

não sejam os pré-estabelecidos.  

5.7 Serão eliminados do processo seletivo de que trata este Edital o candidato que: 

 a) Acessar a plataforma online após o horário de início de prova pré-estabelecido neste 

Edital; 

b) não realizar a prova seja qual for o motivo alegado;  

c) não atender às determinações do presente edital;  

d) obtiver pontuação zero em qualquer das matérias da prova objetiva.  



e) perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, agindo com incorreção ou 

descortesia para interferir a lisura do processo seletivo. 

 

6. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1 Observado o item 1.2 do presente edital, o processo seletivo para preenchimento das 

vagas de estágio não obrigatório compreenderá o conteúdo programático constante no 

anexo I.  

6.2 Ficará classificado o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) de 

pontos no total da prova objetiva, desde que não obtenha nota zero em nenhuma das 

disciplinas.  

6.3 As listas de classificação será elaborada em ordem decrescente de pontos obtidos, 

considerando a nota na prova objetiva e de avaliação do CRE.  

6.3.1 Será considerado como cadastro de reserva o candidato classificado fora do 

número de vagas previsto neste edital, podendo ser convocado conforme a necessidade 

das unidades da NELFARMA COMÉRCIO E PRODUTOS QUÍMICOS. 

6.4 Para os estudantes com deficiência (PcD), que se enquadrem no item 4.1 deste edital 

e apresentem laudo médico, conforme item 4.3, serão elaboradas listas de classificação 

em ordem decrescente de pontos obtidos na primeira fase.  

6.5 Os classificados serão convocados seguindo-se a ordem de classificação, 

observando-se o disposto nos itens 8.1 e 8.2.  

6.6 Caso haja empate, terá prioridade o candidato, obedecendo-se a seguinte ordem:  

a) obtiver maior pontuação em Farmacologia 

b) obtiver maior pontuação em Deontologia;  

c) obtiver maior pontuação no CRE; 

d) candidato com mais idade. 

 

7. DA CONVOCAÇÃO  

7.1 Será eliminado do processo seletivo o candidato que: 

 a) não estiver regularmente matriculado e com frequência nos cursos previstos no item 

9.4 deste edital, conforme o disposto na Lei de Estagio n° 11.788 de 2008 e no Decreto 

n.º 121, de 19 de junho de 2015;  



b) não apresentar as documentações exigidas quando da convocação, tais como: 

comprovante de inscrição, RG, CPF e atestado de matricula atualizado, atestado de 

frequência;  

c) não for localizado. 

d) recusar-se a iniciar o estágio na data, local e demais condições estipuladas pela 

NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.  

7.2 Não será fornecido ao estudante comprovante individual de classificação no 

processo seletivo, valendo para esse fim, as listas de classificação divulgadas no sítio da 

FSM, as quais permanecerão para consulta por um período de 30 (trinta) dias após a 

divulgação da lista de aprovados. O resultado e a homologação do processo seletivo 

serão publicados no site www.fsm.edu.br e divulgados nos quadros de avisos da FSM, 

de forma a garantir a transparência e lisura do certame.  

 

8. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE ESTÁGIO 

8.1 O preenchimento das vagas de estágio ocorrerá a partir da publicação dos 

resultados, de acordo com as necessidades da NELFARMA COMÉRCIO DE 

PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. 

8.2 As vagas disponíveis para o estágio obrigatório e estágio não obrigatório serão para 

atendimento nas unidades da REDEPHARMA de CAJAZEIRAS na PARAÍBA, 

conforme quadros abaixo. 

QUADRO I 
 

CIDADE DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO  
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PRÉ-REQUISITO 
ANO/SEMESTRE DO 

CURSO 

CAJAZEIRAS 02 - 02 A partir do 5º semestre 

TOTAL   02  

*Para este processo seletivo não existe vaga para portadores de necessidades 
especiais, no entanto, caso ocorra inscrição de portadores de necessidades especiais 
será dedicada uma vaga para concorrência entre os inscritos com tais condições. O 
portador de necessidades especiais que for aprovado no certame poderá optar em 
qual a unidade irá exercer as suas atividades de estágio. 
 
 

 

http://www.fsm.edu.br/


09. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

9.1 O resultado servirá para a seleção de estagiários de natureza não obrigatória a ser 

utilizado pela NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, 

segundo sua necessidade e conveniência para preencher vagas de estágio durante o 

período de validade do processo seletivo.  

9.2 O resultado da prova escrita será publicado no dia 25/02/19 e classificará quatro 

vezes o número de vagas o endereço eletrônico da FSM (www.fsm.edu.br) e na sala 

virtual do AVA do curso de farmácia. 

9.3 As entrevistas ocorrerão nos dias 26/02/19 via google meet iniciando às 08h da 

manhã.  

9.4 O resultado oficial do processo seletivo será divulgado em 01/03/2019 para todos os 

candidatos no endereço eletrônico da FSM (www.fsm.edu.br). 

9.3 Início do estágio 11 de março de 2019. 

10. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

 10.1 O processo seletivo terá validade de 06 meses improrrogável, contado a partir da 

data de divulgação do resultado. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

11.1 A jornada de atividade em estágio será de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 

semanais para os estudantes do estágio curricular obrigatório e de 4 (quatro) horas 

diárias e 20 (vinte) horas semanais para os estudantes do estágio curricular não 

obrigatório, observado o horário de funcionamento das unidades da NELFARMA 

COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, desde que compatíveis com o 

horário escolar.  

11.2 A aprovação no processo seletivo para o estágio curricular não obrigatório gera ao 

candidato APENAS A EXPECTATIVA de recebimento de bolsa de estágio no valor e 

época definidos pela NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA a 

ser definido de acordo com os critérios e conveniência da referida empresa. 

11.3 A duração do estágio será de 06(seis) meses, podendo ser prorrogada por igual 

período, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, que poderá 

permanecer no mesmo órgão ou entidade até o término do curso, nos termos do disposto 

no art. 19, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 11.788/2008. 

11.4 O período mínimo de contrato será de um semestre.  

http://www.fsm.edu.br/
http://www.fsm.edu.br/


11.5 A realização do estágio não estabelece qualquer VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

do candidato com a NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

LTDA.  

11.6 Os estagiários quando em período de realização de seus exames acadêmicos 

poderão se ausentar de suas atividades na unidade onde estão inseridos desde que 

comuniquem previamente e comprovem a veracidade da informação, ao seu superior, a 

partir de uma declaração da coordenação do curso de Farmácia da FSM.  

11.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Bacharelado em 

Farmácia e pela NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. 

 

 

 

Cajazeiras- PB,10 de fevereiro de 2021 

 

 

 
_______________________________ 

Danielle Rocha Silva 

Coordenadora do Curso de Farmácia 
Faculdade Santa Maria 
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ANEXO I 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
 

 

 

Deontologia 

Lei 13.021 de 2014; Portaria 334/98 e 

suas atualizações; RDC 20/2011 e suas 

atualizações: RDC 44/2009 e suas 

atualizações; Resolução do CFF 

357/2001 e suas atualizações; RDC 

585/13 e RDC 586/13 

Farmacologia 

Antibióticos; anti-inflamatórios 

esteroides e não esteroides; psicotrópicos 

e entorpecentes; medicamentos isentos 

de prescrição; Hipoglicemiantes, anti-

hipertensivos 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


