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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

FACULDADE DE VETERINÁRIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS VETERINÁRIA 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DE 
CURSOS DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA ATUAR EM PROJETOS NO SETOR DE 

EQUINOS NO HCV

O Projeto “Atendimento no Hospital de Clínicas Veterinária para Treinamento em 
Serviço e Formação de Recursos Humanos” da Faculdade de Veterinária da Universidade 
Federal de Pelotas torna público que estão abertas inscrições para o preenchimento de 
vaga de Voluntário, do curso de Graduação ou Pós Graduação em Medicina Veterinária 
para atuar no Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão ClinEq, Medicina de Equinos, nas 
atividades relacionadas no "Atendimento no Hospital de Clinicas Veterinária (HCV) para 
treinamento em serviço e formação de recursos humanos", durante o período de Maio a 
Dezembro de 2021. 

1. DAS INSCRIÇÕES:

1.1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO
A partir de 12 Abril até 30 Setembro de 2021, limitado ao preenchimento de vagas.

1.2. LOCAL
Via Online no endereço clineqonline@gmail.com do Setor de Equinos do Hospital de 
Clínicas 

Veterinária. 

1.3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:

a) Ser aluno matriculado no curso de Graduação ou Pós-Graduação em Medicina 
Veterinária. 

b) Ter disponibilidade de no mínimo 15 dias corridos, em período integral, para 
realização do treinamento; 

c) Preencher ficha de inscrição (https://forms.gle/72kFGtdEsjKf3m2s7 ), também 
disponível no Website do HCV (https://wp.ufpel.edu.br/hcv/estagios/). 

d) Envio online do currículo lattes.

2. SELEÇÃO E CADASTRO

2.1. Serão selecionados alunos de Graduação e Pós-Graduação do curso de 
Medicina Veterinária que possam atuar na rotina do HCV e tenham disponibilidade 
de horário para realização da rotina no Setor de Equinos, durante o período de 01 
de Maio a 31 de Dezembro de 2021.



2.2 As vagas serão preenchidas conforme a necessidade de compor um grupo de 
alunos para atuar na rotina, com a presença de no máximo dois alunos por turno 
de trabalho.

2.2. Os alunos selecionados serão cadastrados e incluídos no Projeto Atendimento 
do Hospital de Clínicas Veterinária para Treinamento em Serviço e Formação 
de Recursos Humanos e receberá certificado da carga horária em rotina, na 
área específica.

3. PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção será feita por comissão formada pelo Prof Dr. Carlos Eduardo Wayne 
Nogueira, MV Dr Leandro Américo, Prof Dr Bruna Curcio, constando das seguintes 
etapas:

4.1. -  Avaliação da área e tempo de experiência, através do Currículo Lattes;
4.2. – Disponibilidade de tempo durante o período proposto;

4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A divulgação da relação dos alunos selecionados ocorrerá mensalmente (no máximo 
até dia 15 do mês anterior ao pedido) no site do HCV UFPel 
(https://wp.ufpel.edu.br/hcv/estagios/).

5. OUTRAS INFORMAÇÕES

Os alunos selecionados, receberão informações e treinamentos sobre segurança sanitária 
e boas práticas de rotina do Setor de Equinos HCV UFPel. Deverão estar com ausência 
de sinais de síndrome gripal, não pertencer a grupo de risco e comprovar através 
atestado médico e de teste RT-PCR negativo para COVD-19 ou Tempo de 14 dias de 
Quarentena prévio ao início das atividades.

Entre em contato com a coordenação do Projeto HCV ou Direção do HCV através do e-
mail clineqonline@gmail.com ou pelo telefone (53) 3275-7295 e 99113-0528
                                     

___________________________________________________
Prof. Carlos Eduardo Wayne Nogueira

Coordenador do Projeto 
HCV DCV Faculdade de Veterinária

UFPel


