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PROCESSO SELETIVO PARA A SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O 

CENTRO DE SAÚDE ANIMAL – 2020/1 

 

A coordenação do Curso de Medicina Veterinária, vem por meio deste divulgar a 

abertura das inscrições para estágio no Centro de Saúde Animal – UNIFIMES, para o 

primeiro semestre de 2020.  

As vagas serão preenchidas mediante demanda por meio de requisição do aluno 

interessado APENAS via e-mail (laradiniz@unifimes.edu.br), sendo disponibilizadas de 

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

sendo no máximo 2 estagiários por turno. 

Os interessados deverão se inscrever até o dia 20 de março de 2020, fornecendo as 

informações abaixo: 

1. Nome Completo; 

2. CPF; 

3. Período Matriculado; 

4. E-mail; 

5. Telefone; 

6. Tipo de Estágio (Curricular obrigatório ou Extracurricular) 

7. Carga Horária Semanal (4h, 8h, 12h, 16h, 20h ou 40h)   

8. Histórico Escolar Atualizado; 

9. Grade de Horários Disponíveis. 

O processo seletivo se dará conforme cronograma abaixo: 

DATA EVENTO LOCAL 

11/03/2020 Publicação do processo seletivo Site e mural 

20/03/2020 Inscrições laradiniz@unifimes.edu.br 

21 à 26/03/2020 Seleção À definir 

27/03/2020 Divulgação do resultado Mural UNIFIMES 

30/03/2020 Início do estágio Centro de Saúde Animal 

26/06/2020 Fim do estágio Centro de Saúde Animal 

 

 



Os critérios e etapas do processo de seleção serão definidos pela equipe do Centro de 

Saúde Animal e informados via e-mail aos discentes inscritos neste processo seletivo. 

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 da Unidade I até dia 

27/03/2019. 

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. 

 

Mineiros, 11 de março de 2020. 

 

Profa. Dra. Priscila Chediek Dall’Acqua 

Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária 


