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CENTRO DE SAÚDE ANIMAL 

 

EDITAL 002/2022  
 

Torna pública a abertura de inscrições e 
estabelece normas relativas ao processo 
seletivo para a seleção de estagiários do 
Centro de Saúde Animal do Centro 
Universitário de Mineiros – UNIFIMES. 

 
 

A Coordenação do Curso de Medicina Veterinária e a coordenação Centro de 
Saúde Animal, do Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES, no uso de suas 
atribuições estatuárias e regimentais, torna público o Edital que estabelece normas 
relativas ao processo seletivo para estágio no Centro de Saúde Animal - UNIFIMES. 

 

1 DOS OBJETIVOS 
 

Proporcionar aos discentes do curso de Medicina Veterinária a realização de atividades 
práticas supervisionadas no âmbito da clínica veterinária de pequenos animais. 

 

2 DO PÚBLICO ALVO 
 

Discentes regularmente matriculados no curso de Medicina Veterinária da UNIFIMES, 
cursando do 6º ao 10º período. 

 

3 DAS VAGAS 
 

As vagas serão preenchidas mediante demanda por meio de requisição do 

aluno interessado APENAS via formulário FORMS, sendo disponibilizadas de acordo 

com o horário de funcionamento do consultório (7h00h às 11h00 e 13h00 às 17h00), 

sendo 01 (uma) vaga por turno. 

 
4 DAS INSCRIÇÕES 

 
Os interessados deverão se inscrever até o dia 07 de agosto de 2022, via 

formulário do Microsoft Forms, disponível no link:     

https://forms.office.com/r/mQZrSUMN3U

https://forms.office.com/r/mQZrSUMN3U
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5 DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

DATA EVENTO LOCAL 

01/08/2022 Publicação do processo seletivo Site Unifimes 

01 a 07/08/2022 Inscrições Formulário Forms 

08 a 09/08/2022 Seleção Centro de Saúde Animal 

10/08/2022 Divulgação do resultado E-mail cadastrado 

15/08/2022 Início do estágio Centro de Saúde Animal 

09/12/2022 Fim do estágio Centro de Saúde Animal 

 
5.1 Não haverá, em hipótese nenhuma, a prorrogação dos prazos estabelecidos neste 
Edital. 

 

6 DA SELEÇÃO 
 

A seleção dos estagiários será realizada com base na análise de currículo e entrevista, 
considerando a disponibilidade de horário informado no ato da inscrição. As 
informações referentes à data, horário e local da entrevista serão enviadas via e-mail 
aos discentes inscritos neste processo seletivo. 

 

7 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 
 

7.1 O resultado da seleção e a escala dos alunos selecionados será enviado para o e- 
mail dos discentes inscritos nesse processo seletivo, além de fixado no mural do 
Centro de Saúde Animal até dia 10/08/2022. 

 

7.2 Ressaltamos ainda que os estagiários selecionados estão sujeitos ao cumprimento 
das normas do Centro de Saúde Animal e das escalas de horários estabelecidos, os 
quais serão enviados por e-mail junto ao resultado deste processo seletivo e, que o 
não cumprimento acarretará no desligamento do discente no período requerido e 
advertência formal. 

 
8 DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 
O estágio terá início a partir do dia 15/08/2022 de acordo com data e horário 
estipulado em escala. O aluno poderá iniciar as atividades do estágio curricular,  
somente após apresentação dos documentos oriundos do Núcleo de Atendimento a 
Estágio e Monografia (NETA). 
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9 DAS INFORMAÇÕES 
 

Para quaisquer informações, o inscrito deverá se dirigir à Coordenação do Centro de 
Saúde Animal do Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES. 
 
 

10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Os casos omissos neste Edital, serão avaliados pela Coordenação do Centro de Saúde 
Animal, juntamente com a Coordenação do Curso de Medicina Veterinária do Centro 
Universitário de Mineiros - UNIFIMES. 

 

 

Mineiros, 01 de agosto de 2022 
 

Profa. Dra. Ísis Assis Braga 

Coordenadora do Centro de Saúde Animal 

 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Priscila Chediek Dall’Acqua 

Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária 


