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EDITAL 2013/1
  

 

 

Estão abertas as inscrições para seleção de novos estagiários (estágio não

obrigatório) para o programa de Atenção Farmacêutica PAF da Farmácia Escola 

UFPI. As vagas e suas descrições estão definidas abaixo:
 
 

Estagiários 

Estagio não-
obrigatório(voluntário) 

 
 

Os interessados, por favor, devem enviar

até as 18h, como o nome do Assunto 

farmaciaescola.ufpi@gmail.com

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 
NÚCLEO DE TECNOLOGIA FARMACÊUTICA - NTF

FARMACIA ESCOLA 

EDITAL 2013/1 - SELEÇÃO DE ESTAGIÁR
  PAF 

PERÍODO – 2013/01 

Estão abertas as inscrições para seleção de novos estagiários (estágio não

programa de Atenção Farmacêutica PAF da Farmácia Escola 

. As vagas e suas descrições estão definidas abaixo: 

Curso Vagas Pré-requisito

 

Farmácia 

04 

Aluno de Farmácia da UFPI, 
regularmente matriculado, a partir 
do 2º período (que cursou

cursando a disciplina de 
Biofarmácia no período 2012.2)

03 

Aluno de Farmácia da UFPI, 
regularmente matriculado, a partir 
do 5º período que cursou

cursando a disciplina de 
Farmacodinâmica no período 

2012.2

Nutrição 02 
Aluno de Nutrição da UFPI, 

regularmente matriculado, a partir 
do 4º período

Educação 
Física 02 

Aluno de Educação Física
regularmente matriculado

cursou ou está cursando
disciplina de Cineantropometria no 

período 2012.2).

essados, por favor, devem enviar o Curriculum Vitae e Histórico

, como o nome do Assunto - Estágio PAF 2013, para o e

farmaciaescola.ufpi@gmail.com  

NTF 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

Estão abertas as inscrições para seleção de novos estagiários (estágio não-

programa de Atenção Farmacêutica PAF da Farmácia Escola 

requisito 

Aluno de Farmácia da UFPI, 
regularmente matriculado, a partir 

que cursou ou está 
a disciplina de 

Biofarmácia no período 2012.2) 
Aluno de Farmácia da UFPI, 

regularmente matriculado, a partir 
cursou ou está 

a disciplina de 
codinâmica no período 

2012.2). 

Aluno de Nutrição da UFPI, 
regularmente matriculado, a partir 

º período 

Educação Física da UFPI, 
regularmente matriculado, (que 

cursando a 
Cineantropometria no 

período 2012.2). 

e Histórico por e-mail 

, para o e-mail: 



• Período de inscrição 

 

 Até o dia  20 de fevereiro – Campus UFPI / Farmácia Escola 

 

• Data e local da seleção 

 

 Entrevista: a partir do dia 22/02/2013 (Bloco de Farmácia) 
 

• Resultado da seleção 

 

O resultado da seleção será divulgado após a entrevista. O período de 

realização do estágio está previsto para o mês de Fevereiro de 2013 a 

Agosto de 2013. 
 
 
 
Maiores informações procurar Profº. André Luís Menezes Carvalho na Farmácia 

Escola / NTF, através do seguinte telefone: (86) 3215-5953 / 3215-5952 ou por 

email:  farmaciaescola.ufpi@gmail.com  
 

 
 
Teresina, 05 de fevereiro de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profº. Dr. André Luis Menezes Carvalho 

Coordenador da Farmácia Escola- NTF 

 

 


