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A Direção do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Jataí (UFJ) convida os alunos, 

regularmente matriculados nos cursos de Graduação em Medicina Veterinária UFJ, a se 

inscreverem no Processo Seletivo para a participação no projeto de extensão de 

Acompanhamento da rotina hospitalar do HV-UFG/REJ-PJ047-2019. 

Requisitos para a participação no projeto de extensão Acompanhamento da rotina hospitalar do 

HV-UFG/REJ-PJ047-2019: 

 Alunos do curso de  Medicina Veterinária: 

Graduando em Medicina Veterinária da UFJ, com disponibilidade de 8 (oito) horas semanais 

divididos em no máximo 2 turnos (matutino ou vespertino), desde que a quantidade de acadêmicos 

não ultrapasse a lotação estabelecida em cada setor. É necessário estar cursando no mínimo o 

3ºperíodo, e que tenha concluído as disciplinas de acordo com a vaga que deseja pleitear conforme 

tabela abaixo: 
 

Área Número de vagas Ter concluído 

Anestesiologia Veterinária 5 Farmacologia 

Clínica de pequenos 8 Semiologia 

Cirurgia Veterinária 5 Técnica operatória 

Internamento 5 Fisiologia Animal I 

Laboratório de apoio clínico 4 Laboratório Clínico 

Setor de imagem (RX/US) 4 Diagnóstico por imagem 

 

 
Atribuições das vagas de Anestesiologia Veterinária: 

Na área de anestesiologia ocorrerá o acompanhamento das anestesias semanais relacionadas 

aos pacientes cirúrgicos do dia, previamente agendadas ou não, nas quais são feitas a recepção 

dos pacientes, anamneses, exames físicos e eventuais coletas de amostras biológicas. Após o 

discente também acompanhará a realização de medicação pré-anestésica, canulação, indução a 

anestesia geral, manutenção e ainda bloqueios regionais realizados nos mais diversos pacientes da 

rotina hospitalar. Serão, ainda acompanhados o pós-operatório e recuperação até a alta hospitalar. 

Todos os tutores são instruídos a retornar à reconsulta com seus animais para avaliação da 

resposta da cirurgia vivenciando a realidade da prática veterinária. A equipe participa de 

reuniões que envolvem discussões de casos, artigos ou apresentação de seminários realizados pelos 

alunos de graduação e eventuais alunos de pós-graduação envolvidos na rotina, em conjunto com o 

professor orientador ou tutor da área. 

 



 
Atribuições das vagas de clínica de pequenos: 

Ocorrerá o acompanhamento das consultas semanais previamente agendadas, nas quais serão 

realizadas anamneses completas e detalhadas, exames físicos, coletas de amostras biológicas, 

avaliação e pedidos de exames bioquímicos, hematológicos, de imagem. Além do mais, são 

esclarecidas as dúvidas por partes dos tutores a respeito das doenças, sendo orientados, 

ainda, em relação ao manejo alimentar e administração das medicações dos animais em casa 

para melhor andamento do caso. Todos os tutores serão instruídos a retornar à consulta com 

seus animais para avaliação da resposta do tratamento e, se necessário, faz-se o ajuste de 

doses dos fármacos de acordo com a necessidade. A equipe participa de reuniões que 

envolvem discussões de casos, artigos ou apresentação de seminários realizados pelos alunos 

de graduação e eventuais alunos de pós-graduação envolvidos na rotina, em conjunto com o 

professor, orientador ou tutor da área. Além disto, os alunos de extensão auxiliarão no 

retorno de exames aos proprietários, vivenciando a realidade da prática veterinária.  

 

Atribuições das vagas de Cirurgia Veterinária: 
 
Na área de cirurgia ocorrerá o acompanhamento das consultas semanais relacionadas as áreas 

de cirurgia, previamente agendadas ou não nas quais são feitas anamneses completas e 

detalhadas, exames físicos, coletas de amostras biológicas, avaliação e pedidos de exames 

bioquímicos, hematológicos, de imagem. O discente também acompanhará a rotina cirúrgica 

de residentes, médicos veterinários e professores, nas quais serão realizados os mais diversos 

procedimentos da rotina hospitalar. Serão ainda, acompanhados o pós-operatório e 

recuperação do animal bem como sua reabilitação e retirada de pontos em retornos médicos. 

Todos os tutores são instruídos a retornar à reconsulta com seus animais para avaliação da 

resposta da cirurgia vivenciando a realidade da prática veterinária. A equipe participa de 

reuniões que envolvem discussões de casos, artigos ou apresentação de seminários realizados 

pelos alunos de graduação e eventuais alunos de pós-graduação envolvidos na rotina, em 

conjunto com o professor orientador ou tutor da área. 

Atribuições das vagas de Diagnóstico por imagem: 

Na área de diagnóstico por imagem ocorrerá o acompanhamento das rotinas de imagem tanto 

por radiografias bem como ultrassom durante a semana, relacionando os pacientes atendidos 

nas áreas de clínica e cirurgia do hospital veterinário que necessitam exames de auxílio 

diagnostico. O discente acompanhará a realização de exames de Raio-X e ultrassom, 

auxiliando nos posicionamentos dos pacientes, e visualizando os métodos de emissão e 

impressão de imagens e laudos. A equipe participa de reuniões que envolvem discussões de 

casos, artigos ou apresentação de seminários realizados pelos alunos de graduação e 

eventuais alunos de pós-graduação envolvidos na rotina, em conjunto com o professor 

orientador ou tutor da área. 

Atribuições das vagas de Apoio diagnostico (Laboratório de apoio): 

Na área de laboratório ocorrerá o acompanhamento das rotinas de exames de sangue durante a 

semana, relacionando os pacientes atendidos nas áreas de clínica e cirurgia do hospital 

veterinário que necessitam exames de auxílio diagnóstico. O discente acompanhará a realização de 

exames hematológicos, como hemograma completo, bem como participará da elaboração dos  

resultados destes até a liberação do laudo para a equipe médica. A equipe participa de 

reuniões que envolvem discussões de casos, artigos ou apresentação de seminários realizados 



pelos alunos de graduação e eventuais alunos de pós-graduação envolvidos na rotina, em 

conjunto com o professor orientador ou tutor da área. 

 

Atribuições das vagas de Internamento: 

No internamento, ocorrerá o acompanhamento dos pacientes internados na semana, nos quais são 

realizados limpeza e higiene do animal, auxilio na regulagem de bombas de infusão e gotejamento 

para animais sob fluidoterapia, auxílio na administração de medicamentos, auxilio para a coleta de 

eventuais amostras biológicas necessárias, contenção de pacientes e todas as manobras necessárias 

em animais internados no HV. A equipe participa de reuniões que envolvem discussões de caso, 

artigos ou apresentação de seminários realizados pelos alunos de graduação e eventuais alunos 

de pós-graduação envolvidos na rotina, em conjunto com o professor orientador ou tutor da 

área. 

Considerações gerais a todas as vagas: 

Ao final do ano (31 de dezembro), quando da correta participação e frequência mínima de 85%, os 

participantes receberão um certificado de extensão fornecido pela direção do HV. Ao final de cada ano 

outro edital será aberto para a seleção de novos discentes, podendo o discente participar da seleção 

em outras áreas no ano seguinte (somente será permitido o vínculo com uma área a cada ano). 

Serão requisitadas vestimentas de acordo com a área de acompanhamento da rotina hospitalar, 

sendo estas de responsabilidade de cada discente. Finalizando o primeiro semestre de 2023 o 

discente poderá optar por continuar ou não com a participação no projeto. Caso deseje encerrar sua 

participação ao final do primeiro semestre do ano, receberá certificado com carga horária equivalente 

as horas trabalhadas até esse período.  

 

Inscrições: 

As inscrições deverão ser realizadas pelo próprio candidato, na Direção do HV/UFJ (com a 

servidora Priscilla Rodrigues) no período de 23/01/2023 a 03/02/2023, no horário das 09 h:00 

min às 12 h:00 min horas, mediante a entrega dos seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição do candidato, devidamente preenchido com letra legível(Anexo1); 

b) Extrato ou histórico acadêmico; 

c) Cópia do quadro de horários das disciplinas matriculadas no semestre; 

d) Cópia do RG e CPF; 

e) Declaração do Curso de Graduação em Medi c ina  Veterinária que  está  

reg ul armente  matr i cu l ado . 

Total de vagas: 

Para o Processo Seletivo o HV/UFJ disponibilizará até 55 (cinquenta e cinco) vagas durante o ano vigente, não 

sendo necessário o preenchimento de todas. 

 

Etapas do processo seletivo: 

O exame de seleção será realizado por uma comissão de três pessoas em cada área, 

compreendendo um professor, e dois técnicos ou funcionários do HV/UFJ e constará das 

seguintes etapas: 



 1ª etapa: Entrevista 

 Dias 08/02 a 15/03/2023. 

 HORÁRIOS e LOCAIS: serão divulgados após a inscrição (Podendo coincidir entrevistas entre 

áreas ou ocorrer variação de dias das entrevistas entre candidatos da mesma área em 

decorrência do número de inscritos). As entrevistas poderão ser gravadas para caso ocorra interposição 

de recursos e reavaliação. 

 

 2ª etapa: Análise e pontuação do extrato ou histórico acadêmico 

 Dias 16/02 a 17/02/2023. Não é necessário a presença do candidato. 

 

Classificação: 

Os candidatos inscritos serão classificados pela média global que consta no extrato ou histórico 

acadêmico e pela nota da entrevista, na qual será avaliado: a disponibilidade de horários, 

respostas frentes as perguntas técnicas, capacidade de expressão e experiências prévias. A nota 

final será composta pela média aritmética resultante da média global (constante no 

extrato/histórico acadêmico) e da nota da Entrevista. O discente será desligado do projeto e não 

receberá o certificado do projeto de extensão nos seguintes casos: 

a) Quando não respeitar funcionários do Hospital Veterinário ou tutores ou pacientes; 

b) Quando não cumprir a carga horária exigida; 

c) Quando se negar a cumprir o disposto nas atribuições para o projeto de extensão em questão. 

Divulgação do resultado: 

O resultado preliminar será divulgado, via publicação do resultado no processo de seleção no 

site do HV/UFJ até o dia 24 de fevereiro de 2023, cabendo recurso no prazo de 48 horas após a 

divulgação do resultado preliminar. O início das atividades será no dia 27 de fevereiro de 2023. Na ata 

final, a ordem dos selecionados será disposta em ordem decrescente das médias gerais obtidas. 

 
 
 

Jataí, 23 de Janeiro de 2023. 
 

 

 

 
 

Prof. Dr. Doughlas Regalin 

Diretor do Hospital Veterinário–UFJ 
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Anexo1–FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO / EDITAL 01/2023 
 
 
 
 

NOME COMPLETO:  

 

CURSO:  

 

ÁREA DE INSCRIÇÃO:  

 

Nº MATRICULA:  

 

RG:  
 

CPF:  

 

ENDEREÇO COMPLETO:  
 

 
 

 

TELEFONES:  
 

E-mail:  
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