
 
 

João Pessoa, 19 de agosto de 2021. 

Edital Nº 01/2021  

Vaga para Estagiário 

 A Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCMPB/AFYA, por meio do Diretor 

Geral, torna pública a abertura de seleção para estagiários, destinado a candidatos que 

estão cursando graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia 

de Produção, Tecnologia da Informação ou áreas afins. 

➢ Descrição da Vaga 

Como Estagiário você deverá desenvolver e analisar planilhas gerenciais, dando 

suporte em atividades administrativas e educacionais, sempre visando o 

cumprimento das metas e dos procedimentos definidos pela empresa. 

➢ Responsabilidade 

Agir em conformidade aos requisitos legais e adequação às normas internas; 

Zelar pelo sigilo das informações, conforme Código de Ética Afya; 

Ter Proatividade, autonomia e foco no resultado. 

➢ Requisitos e Qualificações 

Cursar graduação (A partir do 5º período) em áreas: Administração, Economia, 

Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Tecnologia da Informação ou áreas 

afins; 

Pacote Office; 

Excel Avançado; 

Conhecimento em sistema de Gestão de Qualidade (requisito desejável). 

➢ Benefícios 



 
Vale Refeição ou Vale Alimentação; 

Assistência Médica; 

Assistência Odontológica; 

Gympass; 

Vale Transporte. 

➢ Bolsa de Estágio 

R$: 1.100,00. 

➢ Horário de Trabalho 

 

Segunda à sexta-feira – 6hr diárias de 08h às 14h. 

➢ Período de Inscrições 

23/08/2021 à 27/08/2021 (horário – 08h às 12h e 13h às 17h, em caso de suporte 

com a inscrição – (83) 3248-1035). 

➢ Como se candidatar 

Para concorrer a oportunidade, basta o candidato se inscrever pelo site institucional 

https://www.cienciasmedicas.com.br/ na aba TRABALHE CONOSCO: fazer 

preenchimento dos dados solicitados e anexar o currículo, depois de completar o 

cadastro é só aguardar o retorno da empresa para as próximos etapas. 

➢ Cronograma de seleção 

Ações Datas 

Divulgação da Vaga 19/08/2021; 

Inscrições 

23/08/2021 à 27/08/2021  
(horário – 08h às 12h e 13h às 17h, em 
caso de suporte com a inscrição – (83) 
3248-1035); 

Triagem 30/08/2021 à 02/09/2021; 

Entrevista com o Time RH 
08/09/2021 à 10/09/2021 – (de acordo 
com agendamento prévio). 

 

https://www.cienciasmedicas.com.br/


 
 

SOMOS O FUTURO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE! 

 

 Com mais de 20 anos de história, a Afya Educacional é o maior grupo de educação 

médica do país. Nossa trajetória começou com o desejo de tornar o ensino médico mais 

acessível à população. Desde então, o trabalho de toda a nossa equipe foi e continua sendo 

em prol de um mundo com mais (e melhor!) educação, saúde e bem-estar.  

 Optamos por realizar em 19 de julho de 2019 uma oferta pública de ações (IPO, na 

sigla em inglês) na Nasdaq, bolsa de valores norte americana, que tem como principal 

característica reunir empresas especializadas em alta tecnologia. Foi um passo coerente 

com o propósito de aliar educação médica de qualidade com uso intensivo de tecnologia.  

 O IPO da Afya foi o primeiro, no ano, feito por uma empresa brasileira naquela bolsa, 

e a empresa se destacou como a primeira empresa especializada em educação médica, 

em termos globais, a negociar ações na Nasdaq.  

 Em 2020 a Afya Educacional formalizou um contrato de compra e venda de ações 

da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCMPB). A 

FCMPB [http://%28www.cienciasmedicas.com.br%29/](www.cienciasmedicas.com.br) é 

vocacionada para a graduação em Medicina, esta unificou a missão  de “Formar os 

melhores profissionais da área da saúde” as missões da Afya de: “Tornar-se referência em 

educação médica e de saúde, capacitando nossos alunos para transformarem seus sonhos 

em experiências extraordinárias de aprendizagem ao longo da vida”, integrando-se ao 

grupo com excelência.   

 A Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba funciona atualmente em um prédio 

localizado na Ladeira São Francisco, n.º 16, Centro (vizinho à Igreja de São Francisco). 

Possui também um anexo localizado em Cabedelo, na BR 230 - Km 9. Foi inaugurado em 

04 de agosto de 2010, garantindo o processo de ampliação do curso de Medicina na região 

metropolitana de João Pessoa.  

 Ambos os prédios dispõem de ambientes com estrutura necessária ao 

funcionamento exigido para uma instituição de ensino superior, integrando administração, 

conselho superior, colegiados e coordenações dos cursos, além da diretoria e demais 

órgãos setoriais.  

Sabe como isso foi possível?  

 Somos movidos pelo desejo de nos tornarmos referência em educação médica e de 

saúde, acompanhamos os profissionais em todo o seu percurso: desde a graduação até a 

pós-graduação na área, passando pelos cursos para provas de Residência e outros títulos. 

Somos mais do que um simples grupo: somos professores, educadores, conselheiros 

mestres e mentores. Somos guias.  

 Para acompanhar os profissionais da área médica em todas as etapas da sua 

evolução, incluindo o dia a dia da prática médica, contamos com o auxílio das nossas 

healthtechs, empresas focadas em aprimorar e facilitar a rotina na área da saúde. Temos 



 
em nosso grupo algumas das healthtechs referência no mercado, entre elas a ICLINIC, 

MEDCEL, MEDICINAE, MEDPHONE e PEBMED.  

Sabe como a gente faz tudo isso acontecer?  

 Aqui, a oportunidade de crescer é constante e para todos. Além disso, a 

transformação nos setores em que atuamos é visível. Propósito claro, missão e visão 

inspiradoras, valores sólidos e alinhados às nossas aspirações: tudo isso é traduzido em 

uma plataforma única de marca reconhecida interna e externamente.  

 Mas nada disso faria sentido se não tivéssemos conosco as pessoas certas, 

compartilhando do que acreditamos e para onde queremos ir. Afinal, somos sinônimo de 

compromisso, foco, empreendedorismo e inovação e, claro, somos completamente 

apaixonados pelo o que fazemos.  

 Sem padrões, não temos espaço para o preconceito: acreditamos em pessoas e 

seus poderes e potenciais, independentemente das diferenças que apresentam. Por isso, 

lutamos por um ambiente mais justo, no qual a acessibilidade e a inclusão sejam propósitos 

diários.  

Prazer, somos a FCM/Afya e queremos você em nosso time!  

  

#vemserafya#somosafya#somosfcmafya  

 

 

 

 

 

SERGIO RICARDO BEZERRA DOS SANTOS 

DIRETOR GERAL 

FCMPB/AFYA 


