
 

                                                
 

 

 

Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 

45611-000 

 

PROJETO DE GESTÃO, EXTENSÃO, INOVAÇÃO E ENSINO 

 

NATUREZA DO PROJETO 
 Pesquisa / Iniciação Científica  Extensão 

 Grupo de Estudo  Liga Acadêmica 

 Internacionalização X Inovação 

 Curso de Atualização X Empregabilidade 

 

ÁREA/SETOR/DISCIPLINA 

Gente e Recursos Humanos 

 

GRUPO DE TRABALHO 
Nome 

Luciano Tourinho 

Claudiane Macário 

Jádilla Abib 

 

TEMA/TÍTULO 

Médico Into 

 

OBJETIVOS 

 

Quem está em busca de emprego sabe que encontrar uma vaga perfeita para seu perfil e 

habilidade pode ser um verdadeiro desafio. O mesmo acontece com empresas, que precisam 

de colaboradores que se encaixam muito bem com suas necessidades, sejam elas de estagio, 

contrato ou CLT. 

Buscando viabilizar o ingresso dos estudantes de medicina da FASA Itabuna no mercado de 

trabalho, promover a cultura e disseminação de talentos, bem como conectar empregadores e 

candidatos em busca de novas oportunidades, surge o Médico Into. 

Trata-se de uma ferramenta de ação do Programa de Acompanhamento de Egressos que visa 

criar um banco de dados com cadastro organizado pela Política de Acompanhamento de 

Egressos, facilitando a intermediação entre empresas e o mercado de trabalho, ou seja, 

“pessoa certa, para o lugar certo, na hora certa”. 
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DESCRIÇÃO 

 

O programa Médico Into funciona como um elo entre o candidato e as empresas que oferecem 

vagas de emprego ou estágio, sendo, então, um facilitador na aproximação entre duas partes 

que têm interesse comum, ou seja, uma que procura uma colocação profissional e outra que 

oferece a vaga. 

O processo ocorre por meio da realização de cadastro de empregadores locais (Unidades 

Básicas de Saúde, prefeituras, consultórios, clínicas, dentre outros) e criação de uma base de 

dados dos candidatos por meio da divulgação de vaga para uma captação mais eficiente. 

O Banco de Talentos poderá fazer com que a Instituição avise aos Egressos sobre oportunidade 

de participação em processos seletivos, conforme o perfil profissional constante do requisito 

para a admissão. 

O processo ocorrerá conforme etapas a seguir:  

1. Cadastro das instituições de saúde conveniadas; 

2. Cadastro dos egressos do curso de Medicina da FASA Itabuna; 

3. Acesso às vagas;  

4. Cadastro de currículo Online; 

5. Entrevista com o setor de Recursos Humanos (Presencial ou Online);  

6. Dinâmica de grupo;  

7. Avaliação Psicológica;  

8. Entrevista com o Empregador (Presencial ou Online);  

9. Feedback ao candidato;  

10. Ajustes negociais e contratação. 

 

Para isso, o Núcleo de Empreendedorismo, Empregabilidade e Estágios – NE3 manterá o 

acompanhamento do discente desde os seus primeiros dias de aula até após a sua formação, 

integrando objetivos e interesses dos Egressos. O NE3 oportunizará aos acadêmicos o acesso 

a conhecimentos de formação profissional, a partir de palestras e cursos específicos, bem como 

a vagas de estágios.  

Tendo em vista toda a narrativa posposta, busca-se neste projeto a propagação do campo de 

atuação Médica, proporcionando através da ferramenta apresentada a inserção de discentes e 

Egressos no mercado de trabalho. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Valorização profissional; 

Oportunizar ao egresso a facilidade na busca de emprego. 

 

DATA / PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Programa de caráter permanente. 
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