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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

HOSPITAL VETERINÁRIO 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES PARA PARTICIPAÇÃO 

EM PROJETO DE EXTENSÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO 

EDITAL HV/EVZ/UFG N° 01/2019 
 

A Direção do Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás (HV/EVZ/UFG), Regional Goiânia, no uso de suas atribuições legais, tornam público o presente edital visando 

a seleção de discentes do curso de medicina veterinária da EVZ/UFG para preenchimento das vagas no projeto de 

extensão do HV/EVZ/UFG. 

 

1. Dos requisitos para participação 

1.1. O candidato deverá estar com matrícula ativa no curso de medicina veterinária da EVZ/UFG. 

1.2. O período mínimo e máximo é estar no segundo e no nono semestre do curso, respectivamente. 

1.3. O candidato deverá possuir média global igual ou superior a 6,0. 

1.4. O interessado terá que dispor de um turno, matutino (08h00-12h00) ou vespertino (14h00-18h00), de no mínimo 

quatro horas seguidas. 

1.5. Para se candidatar nas áreas disponíveis, o interessado deverá ter cursando os seguintes períodos: 
 

ÁREAS PERÍODO 

Internação de Animais de Pequeno Porte 2º 

Clínica de Animais de Pequeno Porte 7º 

Cirurgia de Animais de Pequeno Porte 7º 

Diagnóstico por Imagem 5º 

Laboratório Clínico Veterinário 5º 

Laboratório de Toxicologia 6º 

 

2. Das inscrições 

2.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a 

seleção. 

2.2. Os candidatos deverão entregar a ficha de inscrição (Anexo A) e uma cópia do extrato ou histórico acadêmico 

(com o código de autenticação do sistema) referente ao semestre em curso, na sala da Coordenação Administrativa 

do HV/EVZ/UFG, das 8h00 às 14h00, no período de 09/09/2019 a 13/09/2019, onde deverá estar informado à caneta: a 

área, o dia da semana e turno de interesse. 

2.3. Não será aceita outra forma de inscrição e nem inscrição fora do prazo. 

2.4. Cada estudante poderá se inscrever para uma única área de interesse. 

2.5. A inscrição implica no conhecimento do presente Edital e aceitação das normas e prazos nele contidas. 

 

3. Das vagas ofertadas 

3.1. O número de vagas por área, dias da semana e turno de realização das atividades será: 

Nº VAGAS ÁREA DIA DA SEMANA TURNO 

02 Internação de Animais de Pequeno Porte Segunda-Sexta Matutino 

02 Internação de Animais de Pequeno Porte Segunda-Sexta Vespertino 

05 Clínica de Animais de Pequeno Porte Segunda-Sexta Matutino 

05 Clínica de Animais de Pequeno Porte Segunda-Sexta Vespertino 

Continua 
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Nº VAGAS ÁREAS DIA DA SEMANA TURNO 

05 Cirurgia de Animais de Pequeno Porte Segunda-Sexta Matutino 

05 Cirurgia de Animais de Pequeno Porte Segunda-Sexta Vespertino 

04 Diagnóstico por Imagem Segunda-Sexta Matutino 

04 Diagnóstico por Imagem Segunda-Sexta Vespertino 

01 Laboratório Clínico Veterinário Segunda-Sexta Matutino 

01 Laboratório Clínico Veterinário Segunda-Sexta Vespertino 

02 Laboratório de Toxicologia Segunda-Sexta Matutino 

02 Laboratório de Toxicologia Segunda-Sexta Vespertino 

 

3.2. O candidato poderá se inscrever para até três turnos em uma mesma área e deverá na ficha de inscrição indicar a 

ordem de prioridade. 

3.3. As vagas serão preenchidas de forma a atender a todos os inscritos. Assim, a concessão do segundo e terceiro 

turno de atividades dependerá do não preenchimento das vagas nos referidos turnos. 

 

 

4. Do resultado 

4.1. O resultado será divulgado no dia 16/09/2019 no site do HV/EVZ/UFG (https://hospitalveterinario.evz.ufg.br/). 

4.2. Os candidatos inscritos serão classificados pela média global que consta no extrato ou histórico acadêmico, além 

do número de vagas estipulado para a área, para eventuais convocações subsequentes à primeira. 

4.3. Em caso de empate no último lugar, terá prioridade o estudante com maior carga horária cursada, conforme 

extrato ou histórico acadêmico, persistindo o empate, será considerada a maior idade. 

 

 

5. Do recurso 

5.1. Os candidatos poderão interpor recurso de próprio punho em até 48 horas da divulgação do resultado na da 

Coordenação Administrativa do HV/EVZ/UFG, das 8h00 às 14h00. 

5.2. O resultado de análise dos recursos será divulgado no dia 18/09/2019, no site do HV/EVZ/UFG. 

 

 

6. Da convocação 

6.1. Os candidatos convocados em primeira chamada deverão comparecer na sala da Coordenação Administrativa do 

HV/EVZ/UFG, das 8h00 às 14h00, no período de 18/09/2019 a 19/09/2019, para assinatura do termo de participação e 

outras orientações. 

6.2. O candidato convocado que não se apresentar na Coordenação Administrativa do HV/EVZ/UFG no período 

estipulado em primeira chamada, perderá o direito a vaga e irá para o final da lista de espera, sendo a vaga destinada 

para uma nova convocação. 

6.3. Se necessário, uma segunda convocação será publicada no dia 20/09/2019 no site do HV/EVZ/UFG. Os 

selecionados deverão comparecer na sala da Coordenação Administrativa do HV/EVZ/UFG, das 8h00 às 14h00, no 

dia 20/09/2019, para confirmação de sua participação. 

6.4. Após o preenchimento do limite de vagas, os demais classificados comporão uma lista de espera e serão 

convocados, de acordo com as demandas do HV/EVZ/UFG, durante o período de vigência desta seleção. 

 

 

7. Das disposições gerais 

7.1. Este edital de seleção terá validade até 30 de novembro de 2019. 

7.2. O prazo de validade desse edital poderá ser prorrogado por até seis meses após alcançado o término. 

7.3. Casos omissos serão resolvidos pela Direção do HV/EVZ/UFG. 

 

https://hospitalveterinario.evz.ufg.br/
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8. Cronograma de atividades constantes neste edital 

 

PERÍODO ATIVIDADE 

10/09/2019 a 13/09/2019 Período de inscrições 

16/09/2019 Divulgação da lista de classificação 

16/09/2019 a 17/09/2019 Interposição de recurso 

18/09/2019 Divulgação do resultado da análise do recurso 

18/09/2019 a 20/09/2019 Período de confirmação de participação 

 

 

Goiânia, 10 de setembro de 2019. 

 

 

Prof. Adilson Donizeti Damasceno 

Diretor/HV/EVZ/UFG 

 

 

Prof. Sandro de Melo Braga 

Coordenador de Estágio e de Atividades de Extensão/HV/EVZ/UFG 
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ANEXO A 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO - EDITAL HV/EVZ/UFG N° 01/2019 

 

NOME DO CANDIDATO:  MATR.:  
    

CURSO:  PERÍODO EM CURSO:  
    

PRIORIDADE 1    

ÁREA:  DIA DA SEMANA:  TURNO:  
      

PRIORIDADE 2    

ÁREA:  DIA DA SEMANA:  TURNO:  
      

PRIORIDADE 3    

ÁREA:  DIA DA SEMANA:  TURNO:  

 

- Anexar extrato ou histórico acadêmico 

 

Goiânia, __ de _______________ de 2019. 

 

 

_______________________ 

assinatura por extenso 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Declaro que _____________________________________________ realizou inscrição no processo seletivo para vaga(s) 

em projeto de extensão do Hospital Veterinário conforme os termos do Edital HV/EVZ/UFG n° 01/2019. 

 

 

Goiânia, __ de _______________ de 2019. 

 

 

_______________________ 

assinatura do recebedor 

 

 

 


