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EDITAL/HV/EVZ/UFG nº 03/2019 

 
A Direção do Hospital Veterinário (HV) da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) torna público o presente Edital para apresentação de 
propostas para provimento de vaga para preceptoria de residência médico-veterinária na área de 
animais de pequeno porte e patologia clínica veterinária nos termos aqui estabelecidos. 
 
1. PROPONENTES ELEGÍVEIS 
O candidato à preceptor deve atender aos seguintes requisitos mínimos: 
a) Ser médico veterinário registrado no CRMV-GO. 
b) Comprovar titulação de especialização (lato sensu) ou residência, ou mestrado ou doutorado 

nas áreas de clínica médica, cirurgia, anestesiologia ou medicina de emergência para se 
candidatar na área de animais de pequeno porte. 

c) Comprovar titulação de especialização (lato sensu) ou residência, ou mestrado ou doutorado 
nas áreas de laboratório clínico para se candidatar na área de patologia clínica. 

 
2. OBRIGAÇÕES DO PRECEPTOR 
Área de clínica de animais de pequeno porte - Os médicos veterinários selecionados atuarão na 
orientação e supervisão, por meio de preceptoria, das atividades de residentes no cenário da 
prática hospitalar (HV/EVZ/UFG) em regime de plantão de 12 horas, das 20:00 às 08:00 de segunda 
a segunda, inclusive feriados, e das 08:00 às 20:00, nos finais de semana, de acordo com escala 
estabelecida pela Direção do HV/EVZ/UFG de forma a integralizar 10 (dez) plantões mensais de 
12 horas. Na ausência de residente e da necessidade de realização de atividades no setor, o 
preceptor será convocado a comparecer no HV/UFG para atender à demanda nos períodos 
diurnos de segunda à sexta, com aviso prévio de 48 horas, obedecida a escala de plantão. 
Área de Patologia Clínica - O médico veterinário selecionado atuará na supervisão e execução 
das atividades no Laboratório de Patologia Clínica do HV/EVZ/UFG, realizando a preceptoria no 
cenário da prática hospitalar dos médicos veterinários residentes e também prestando auxílio na 
execução de procedimentos laboratoriais, em regime de 30 horas semanais, de segunda a sexta-
feira das 08:00 às 14:00 horas. Caso a carga horária mensal não seja integralizada, o cumprimento 
da carga horária restante poderá ser solicitado no mês subsequente. 
 
3. NÚMERO DE VAGAS 
Serão disponibilizadas 02 (duas) vagas para a área de animais de pequeno porte e 01 (uma vaga) 
para a área de patologia clínica. 
 
4. APOIO FINANCEIRO 
O preceptor receberá o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que conforme o vínculo com a 
HV/EVZ/UFG poderá receber ao final do mês trabalhado, o valor de direito, via depósito em 
conta bancária (estudantes de pós-graduação sem bolsa vinculados ao PPGCA; participante de 
projetos de extensão) ou na forma de apoio a projeto de pesquisa (alunos de pós-graduação com 
bolsa vinculados ao PPGCA) conforme as normas preconizadas para compras pela FUNAPE. 
 
 



5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1. Período de inscrição 
As inscrições deverão ser realizadas pelo candidato, na Direção do HV/EVZ/UFG (08h-18h) ou 
encaminhado para o e-mail addamasceno@ufg.br, no período de 18/10/2019 a 29/10/2019, 
mediante a entrega dos seguintes documentos: 
a) Ficha de inscrição do candidato, devidamente preenchido com letra legível (Anexo A). 
b) Cópia do comprovante de matrícula no PPGCA (para os pós-graduandos). 
c) Cópia do registro no CRMV-GO. 
d) Cópia do currículo Lattes atualizado no mês de outubro sem comprovantes. 
 
6. DO PROCESSO SELETIVO 
 
6.1. A seleção do preceptor basear-se-á na análise da documentação apresentada para inscrição, 
por uma comissão de seleção composta pela Direção do HV/EVZ/UFG e a Coordenação dos 
Programas de Residência em Área Profissional da Saúde que analisará as propostas no dia 
23/10/2019. Inicialmente, realizar-se-á a verificação da elegibilidade da candidatura conforme 
item 1 deste Edital. 

O currículo Lattes será pontuado conforme tabela apresentada no Anexo B, sendo que ao 
currículo com maior pontuação será conferida a nota 10,0 e os demais aplicar-se-á regra de três 
para obtenção de nota de 0,0 à 10,0. No dia 30/10/2019, a partir das 14 horas, será realizada 
entrevista com cada um dos candidatos pelos membros da Comissão de Seleção, cujo resultado 
será emitido por meio de nota de 0,0 à 10,0. A nota final será composta pela média simples da 
nota do currículo e da entrevista. 

Os critérios de desempate serão em ordem: maior nível de titulação; maior tempo de 
titulação; maior tempo de experiência profissional; maior tempo de experiência em preceptoria; 
maior idade. 
 
7. DOS RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 
7.1. O resultado preliminar do processo seletivo será publicado no sítio eletrônico do 
HV/EVZ/UFG (https://hospitalveterinario.evz.ufg.br/) no dia 31/10/2019 até às 12:00. A ordem 
dos aprovados será disposta em ordem decrescente das notas obtidas. 

7.2. Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar até o dia 01/11/2019 às 
12:00 por meio do e-mail addamasceno@ufg.br. 

7.3. O resultado final do processo seletivo será publicado no sítio eletrônico do HV/UFG 
(https://hospitalveterinario.evz.ufg.br/) no dia 01/11/2019 até às 18:00. 

 
8. DA DURAÇÃO DA PRECEPTORIA 
8.1. Os aprovados celebração um contrato de duração máxima de 06 (seis) meses, a contar da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado para mais 06 (seis) meses à critério da Direção do 
HV/UFG e atendendo às exigências previstas no item 1. 
 

Prof. Dr. Adilson Donizeti Damasceno 
Diretor/HV/EVZ/UFG  
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ANEXO A 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE CURRÍCULO 
PROCESSO SELETIVO PARA PRECEPTOR DA RESIDÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIA 

EDITAL/HV/EVZ/UFG nº 01/2019 
 

NOME:  CPF:  
    

RG:  ÓRG. EXP.:  Nº CRMV-GO:  
      

CELULAR:  E-MAIL:  
 
CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO: 

☐ Comprovante de vínculo ao PPGCA 

☐ Comprovante de vínculo ao projeto de extensão 

☐ Curriculum Lattes 
 

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

☐ Li e concordo com os termos do EDITAL/HV/EVZ/UFG nº 03/2019 
 
 

Goiânia, ___ de março de 2019 
 
 

____________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comprovante de inscrição no processo seletivo para preceptor de Residência Médico-Veterinária, área de 
Clínica e Cirurgia de Grandes Animais e área de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais - 
EDITAL/HV/EVZ/UFG nº 01/2019. 
 

Goiânia, ___ de março de 2019 
 
 

____________________ 
Assinatura do Recebedor 
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ANEXO B 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE CURRÍCULO 
PROCESSO SELETIVO PARA PRECEPTOR DA RESIDÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIA 

EDITAL/HV/EVZ/UFG nº 01/2019 
 
 

PARÂMETROS PONTUAÇÃO 
Curso de pós-graduação latu senso na área 10 pontos 
Curso de residência na área 20 pontos 
Mestrado concluído na área ou área afim 25 pontos 
Doutorado concluído na área ou área afim 30 pontos 
Formação complementar - participação em curso na área 1 ponto/8h 
Atuação profissional na área 5 pontos/ano 
Experiência em preceptoria 7 pontos/ano 
Artigo Qualis A publicado na área 5 pontos/cada 
Artigo Qualis B1 publicado na área 3 pontos/cada 
Artigo Qualis B2 publicado na área 2 pontos/cada 
Artigo Qualis B3-B4 publicado na área 1 ponto/cada 
Artigo Qualis C publicado na área 0,5 ponto/cada 
Trabalho ou resumo publicado na área 0,5 ponto/cada 
Trabalho apresentado na área 0,5 ponto/cada 
Organização de eventos, congressos, exposições e feiras na área 1 ponto/cada 
Participação em eventos, congressos, exposições e feiras na área 0,5 ponto/cada 

 
 


