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PROGRAMA DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 
O Instituto Gremar – Pesquisa, Educação e Gestão de Fauna, é uma organização 

pioneira na Baixada Santista desde 2004 que trabalha através de equipes 

multidisciplinares com monitoramento ambiental, reabilitação de animais vitimados, cursos 

de capacitação profissional, atividades de educação ambiental em espaços formais e não 

formais e atendimento a emergências ambientais com fauna. O Programa de Estágio 

Obrigatório oferecido pelo Instituto é voltado atodas os estudantes maiores de 18 anos, 

recém-formados ou graduandos nas áreas de Biologia, Medicina Veterinária e áreas afins, 

que queiram se dedicar ao dia-a-dia de trabalho de um CETAS - Centro de Recepção e 

Triagem de Animais Marinhos. Os estagiários auxiliam os técnicos do Instituto no manejo, 

resgate dos animais marinhos e outras atividades pertinentes. Oferecemos Programa de 

Estágio Obrigatório para os que desejam ter contato ou adquirir experiência na área. 
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Atividades desenvolvidas no CETAS: 
 

 Manejo Hídrico-Sanitário: limpeza e manutenção diária dos recintos e 
quarentenas; 

 
 Manejo Alimentar: preparo da alimentação dos animais; 

 
  Manejo Clínico: junto a equipe veterinária participar da consulta e 

acompanhamento       diário dos animais (tratamentos medicamentosos e cirúrgicos); 

 Manejo Comportamental: enriquecimento-ambiental; 

 
 Resgate de animais vitimados; 

 
 Atividades de Educação Ambiental; 

 
 Acompanhamento e auxílio em atividades do laboratório clínico; 

 
 Participação em solturas. 

 
Os estagiários participam ativamente das atividades desenvolvidas que 

são divididas em setores: Galpão das Tartarugas, Recinto das Aves, Cozinha, 

Clínica (estudantes e recém-formados de Medicina Veterinária), Laboratório 

(estudantes e recém-formados de Medicina Veterinária, Ciências Biológicas e 

áreas afins). Cada estagiário permanece ao menos uma semana em cada 

setor, atuando na rotina. 

 Esse cronograma pode variar e flexibilizar dependendo do número 

de animais em reabilitação e número de voluntários/estagiários 

presentes no programa. 

 Galpão das Tartarugas 

 Auxílio no manejo hídrico-sanitário, limpeza e manutenção diária 

dos tanques que os animais estão alocados; 

 Auxílio no manejo alimentar dos pacientes internados; 

 Acompanhamento de medicação, coleta e passagem de sonda oral, 

manejo comportamental e enriquecimento ambiental para os 

espécimes, entre outros. 
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 Recinto das Aves 

  Auxílio no manejo hídrico-sanitário, limpeza e manutenção diária dos recintos 
e baias/caixas de transporte em que os animais estão alocados, auxílio no manejo 
alimentar dos pacientes internados; 

 Acompanhamento de medicação, coleta e passagem de sonda oral, manejo 
comportamental e enriquecimento ambiental para os espécimes, fisioterapia, entre 
outros. 

 

   

 

 Cozinha 

 Auxílio no manejo hídrico-sanitário da estabilização; 

 Auxilio no manejo alimentar dos pacientes internados,
 suplementações necessárias para cada animal; 

 Preparação da alimentação de diversas espécies,
 introdução alimentar de diversas espécies, sondas orais e alimentação 
pastosa; 

 Auxílio na contenção dos espécimes; 
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 Educação Ambiental 

 Auxílio e participação em eventos da educação ambiental (quando possível). 

 

 

 

 Clínica 

 Participação das discussões clínicas e condução do tratamento dos 

pacientes internados; 

 Participação na separação e administração de medicamentos bem como 
suas vias de aplicação e suas funções e indicações e auxílio na 
enfermagem; 

 Participação dos atendimentos clínicos e auxílio em coleta de exames de 
rotina: amostra de sangue e fezes; 

 Acompanhamento de exames de imagem (radiografia e ultrassonografia) 
e condução clínica; 



 

 

GREMAR – CENTRO DE RESGATE E REABILITAÇÃO DE ANIMAIS MARINHOS 

Sede Administrativa: Est. Alexandre Migues Rodrigues, 916 – Jd Las Palmas – Guarujá/SP – CEP: 11420-125 – 

Telefone: (13) 3395-7000 

Centro de Reabilitação: Rua João Ruiz, 799 –Jd Las Palmas – Guarujá/SP – CEP: 11420-350  

CRAS: Av. Presidente Vargas, 611 – Centro – Itanhaem – CEP: 11740-000 – Telefone: (13) 3426-8168 

 Acompanhamento no centro cirúrgico: anestesia e procedimentos; 

 Acompanhamento e auxílio no tratamento de feridas, pesagens, 
transfusões sanguíneas; 

 Acompanhamento da rotina intensiva na estabilização dos pacientes em 
estado critico, acompanhar o médico veterinário durante a verificação de 
saúde semanal e configuração de plano para casos individuais dos animais 
internados; 

 Recebimento de lista para desenvolvimento de raciocínio clínico bem 
como sua devolução e discussão.; 

 Auxílio na organização de equipamentos de coleta de dados e amostras, 
auxílio na fotodocumentação durante a necropsia,  acompanhamento e 
auxílio em técnicas de necrópsia: Aves marinhas, Tartarugas marinhas, 
Mamíferos marinhos e Animais Silvestres. 

 

    
 

 

 Laboratório 
 Acompanhamento durante a coleta sanguínea (quando necessário); 
 
 Coleta de fezes e distribuição do material para o responsável do setor, além 
da participação no preparo de cada método do exame coproparasitológico, 
bem como pesquisa e identificação de ovos de parasitos;  

 
 Auxílio na organização e limpeza do laboratório; 

 
 Lavagem de vidrarias e demais utensílios utilizados nas análises;  

 
 Acompanhamento nos exames de hemograma, bioquímica sanguínea, 
coproparasitológico, gramde fezes de aves, quelônios e mamíferos, conforme 
demandas do dia;  

 
 Planilhamento dos resultados obtidos em cada exame clínico.  
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 Apresentação final 
 
 Ao final do programa, o estagiário deverá realizar uma apresentação em 
Power point para os integrantes da equipe do Gremar, voluntários e 
estagiários, sobre um tema de livre escolha, porém relacionado as atividades 
que o Instituto realiza. 
 

      
 

 

 

 

Características do Estagiário: 

 Dedicação e Respeito; 

 Iniciativa e Pró Atividade; 

 Bom Relacionamento Interpessoal e Espírito de equipe; 

 Tolerância a situações extremas e possíveis dificuldades (falta de 

água ou energia elétrica, tempestades, calor ou frio); 

 Pontualidade e Assiduidade. 
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Carga horária: 
 

O Programa de Estágio Obrigatório é oferecido durante todo o ano, 

sendo necessário cumprimento mínimo de 180 horas de trabalho, ou a carga 

horária exigida pela universidade, havendo prévio acordo entre ambas as 

partes. No Programa de Estágio Obrigatório o selecionado se compromete a 

comparecer na instituição de segunda a domingo (com dois descansos 

semanais), das 07:00 às 17:00, com pausa de 2 (dois) horas para refeições 

e/ou descanso. A carga horária do Estágio Obrigatório pode ser alterada, 

desde que seja uma exigência da instituição de ensino. 

Período de seleção: 
 

Todos os meses do ano. Os documentos para solicitação de inclusão 

ao Programa de Estágio Obrigatório devem ser enviados com 

antecedência mínima de 2 meses do mês de escolha. 

 

Para se candidatar ao Programa de Estágio Obrigatório, envie um e-mail para 
contato@gremar.org.br com os seguintes documentos: 

 Currículo; 

 Carta de Apresentação (contendo data em que deseja desenvolver as 
atividades); 

 Carta de Recomendação; 

 Convênio entre a Universidade e o Instituto Gremar. 

 
 
 
 
 

Seleção para o mês de: Prazo máximo para realizar a inscrição: Divulgação dos selecionados: 

Janeiro/22 Dia 15 de Novembro/21 Dia 20 de Novembro/21 

Fevereiro/22 Dia 15 de Dezembro/21 Dia 20 de Dezembro/21 

Março/22 Dia 01 de Janeiro/22 Dia 05 de Janeiro/22 

Abril/22 Dia 01 de Fevereiro/22 Dia 05 de Fevereiro/22 

Maio/22 Dia 01 de Março/22 Dia 05 de Março/22 

Junho/22 Dia 01 de Abril/22 Dia 05 de Abril/22 

Julho/22 Dia 01 de Maio/22 Dia 05 de Maio/22 

Agosto/22 Dia 01 de Junho/22 Dia 05 de Junho/22 

Setembro/22 Dia 01 de Julho/22 Dia 05 de Julho/22 

Outubro/22 Dia 01 de Agosto/22 Dia 05 de Agosto/22 

Novembro/22 Dia 01 de Setembro/22 Dia 05 de Setembro/22 

Dezembro/22 Dia 01 de Outubro/22 Dia 05 de Outubro/22 

mailto:contato@gremar.org.br
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Caso seja selecionado (a), a resposta será encaminhada por e-mail. 

 
Documentos necessários para o Programa de Estágio Obrigatório: 

  (necessários após  seleção) 

 RG e CPF ou CNH; 

 VACINA DE FEBRE AMARELA (Trazer cópia da carteirinha) – 
OBRIGATÓRIO; 

 Termo de Programa de Estagiário Obrigatório preenchido e assinado; 

 Cópia Convênio entre a Universidade e Instituto Gremar vigente; 
 

 Ficha Médica preenchida; 
 

 Comprovante de Residência; 
 

 Seguro de Vida com cobertura para morte e acidentes pessoais e 

despesas médico- hospitalares (seguradora de sua escolha); 

OBRIGATÓRIO para realização do Programa de Estágio Obrigatório; 

 Certifique-se que a empresa que irá contratar, tem cobertura para 

morte e acidentes pessoais, reembolse o valor da consulta, se o mesmo 

possui telefone para emergência e que no contrato esteja descrito 

como agir e para qual lugar encaminhar em caso de emergência; 

 Plano de saúde que atenda no município do Guarujá – DESEJÁVEL 

para realização do Programa de Estágio Obrigatório. 

 

 Os documentos referentes ao Programa de Estágio 

Obrigatório devem ser entregues no primeiro dia de atividades, 

em cópia e original para conferência. 
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 A aquisição das camisetas de uso obrigatório, durante o Estágio Obrigatório, 

será realizada junto a entrega dos documentos fisicos. A quantidade e o tamanho 

desejadp deve ser informada no envio dos documentos, por email. Cada camiseta 

tem o custo de R$ 30,00 (trinta reais), forma de pagamento é a dinheiro. 

 

O que levar? 
 

 Capa de chuva; 
 

 Bota de borracha; 
 

 Legging, calça de tactel ou calças confortáveis de cores 

neutras (azul, preto, marrom, cinza...); 

 Repelente e Protetor Solar; 
 

 Jaleco ou/Pijama Cirúrgico. 
 

 (Todos em negrito são indispensáveis) 

 
EQUIPE GREMAR 


