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EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO CURRICULAR EM INDUSTRIA 

FARMACÊUTICA - HEBRON  

 

Objeto do edital: Estágio curricular supervisionado em Indústria Farmacêutica 

com direito a certificação condicionada ao cumprimento da carga horária dentro 

do período especificado neste edital. 

No período de 18/02 a 22/02, estarão abertas as inscrições para os 

estudantes regularmente matriculados no curso Farmácia da UNINASSAU 

Caruaru. 

As(os) selecionadas(os) atuarão nas seguintes áreas: Produção (7 

vagas), Controle de Qualidade (2 vagas) e Garantia da Qualidade (2 vagas), na 

Indústria Farmacêutica Hebron, localizada em Caruaru-PE, para o cumprimento 

de carga horária de 20h semanais sendo de segunda à sexta de 8h as 12h. O 

período de vigência do estágio é de 5 meses, março de 2021 a julho de 2021.  

 

PRÉ REQUISITOS GERAIS:  

- Ser estudante de graduação do curso de farmácia da UNINASSAU Caruaru; 

- Ter disponibilidade para a dedicação ao horário referido no edital; 

-Ter conhecimento em indústria farmacêutica devidamente comprovado através 

do histórico, onde será constatada a aprovação nas disciplinas: Tecnologia dos 

Medicamentos e Farmacotécnica Avançada.   

- Os interessados em participar do processo seletivo para 11 vagas de estágio 

na área da Farmácia Industrial deverão enviar o currículo lattes e o histórico 

escolar para o e-mail farmacia.cau@mauriciodenassau.edu.br  a partir das 8h do 

dia 18/02 até as 24h do dia 22/02 sobe pena de desclassificação caso seja 

enviado fora deste prazo e sem as informações necessárias e definidas neste 
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edital. No corpo do e-mail deverá constar nome, matrícula e especificar 

preferência de setor a concorrer.  

- O resultado da 1ª Etapa: análise do currículo e histórico será divulgado às 7h 

horas do dia 24/02 na página do instagram: @janderleyjosedematos.  

- 2ª Etapa: os candidatos aprovados na 1ª Etapa farão prova no dia 25/02, às 14 

horas, na sala 101 do bloco B. O resultado da 2ª etapa será publicado na página 

do instagram: @janderleyjosedematos às 19h do dia 26/02. 

- Etapa Final: os candidatos classificados na 2ª etapa deverão passar por 

entrevista e avaliação dos Gestores e RH da empresa Hebron, afim de definir os 

selecionados ao estágio. A etapa final acontecerá nos dias 01/03, 02/03 e 03/03 

de 8h às 16h, nas dependências da empresa Hebron. Os candidatos 

selecionados serão divulgados na página do instagram: @janderleyjosedematos 

às 19h do dia 03/03.     

 

 

 

 

___________________________________ 

Janderley José de Matos 

Coordenador do curso de Farmácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


