MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
FACULDADE DE VETERINÁRIA
HOSPITAL DE CLINICAS VETERINÁRIA-HCV

ATENDIMENTO NO HOSPITAL de CLÍNICAS VETERINÁRIA - HCV
EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS
PARA TREINAMENTO EXTRACURRICULAR NO HCV
NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017
O Projeto Atendimento Médico Veterinário no HCV da Faculdade de Veterinária da
Universidade Federal de Pelotas torna público que estão abertas inscrições para a seleção de
Discentes do curso de Medicina Veterinária que possam atuar em treinamento extracurricular, nas
atividades de Extensão e Ensino em atendimento no HCV durante o primeiro semestre letivo de
2017.
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO
De 03 a 17 de Abril de 2017.

2. LOCAL E HORÁRIOS
Secretaria do Hospital de Clínicas Veterinária, das 9:00hs até as 12hs.

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
Ser aluno regular do curso de Medicina Veterinária da UFPel;
a) Entregar
no
local
de
inscrição,
(hospitalveterinarioufpel@gmail.com) e receber
estabelecido:

ou
enviar
por
confirmação, no prazo

e-mail
acima

 Oficio solicitando inscrição, que deve definir área de atuação e
disponibilidade de horário exclusivo para atuação no atendimento no HCV.
 Enviar cópia digital do Currículo Lattes ou endereço eletrônico

b) Poderão fazer a inscrição alunos regulares do curso de Medicina Veterinária da UFPel.
c) O aluno deve estar devidamente matriculado na instituição de Ensino.

4. SELEÇÃO E CADASTRO
4.1.

Serão selecionados discentes do curso de Medicina Veterinária, que possam atuar

no atendimento no HCV e tiverem disponibilidade de tempo exclusivo de no mínimo duas
(2) horas ininterruptas por semana, durante o primeiro semestre letivo de 2017, período
de 24 de Abril a 19 de Agosto de 2017.
4.2. O aluno selecionado e cadastrado será incluído no Projeto HCV e receberá certificado
da carga horária cumprida.
4.3. Esse treinamento extracurricular não prevê remuneração de espécie alguma e não
tem vinculo empregatício.
4.4 O aluno selecionado estará subordinado a direção do HCV e deverá respeitar as
deliberações e normas do HCV.

5. PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção será feita por comissão formada pelo Prof. Carlos Eduardo Wayne Nogueira,
(Diretor do HCV) Charles Martins (Chefe do DCV) e Fabrício Braga (Gerente do HCV), constando
das seguintes etapas:
1- Avaliação da carga horária disponível
2- Avaliação da área de atuação, através do Currículo Lattes

6. PERÍODO DE ATENDIMENTO
O período de Atendimento será de segunda a domingo no horário das 7hs as 19hs, dos
dias 24 de Abril a 19 de Agosto de 2017,

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
A divulgação da relação dos discentes cadastrados ocorrerá no dia 20 de Abril de 2017 através de
site da UFPel e no mural do HCV.
10. OUTRAS INFORMAÇÕES
Entre em contato com a coordenação do Projeto HCV ou Direção do HCV através do e-mail
hospitalveterinarioufpel@gmail.com ou pelo telefone 3275-7506 ou 3275-7505.

___________________________________________________
Prof. Carlos Eduardo Wayne Nogueira
Diretor do HCV

