
 

 
 

EDITAL HV/EVZ/UFG N.03/2016 – SELEÇÃO DE PROJETOS PARA APOIO 

FINANCEIRO 

 

A Direção do Hospital Veterinário (HV) da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) convida alunos regularmente matriculados no 

Curso de Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA) da EVZ/UFG a apresentarem 

propostas de projetos nos termos aqui estabelecidos. 

 

1. OBJETIVO  

O presente Edital tem por objetivo selecionar proposta para apoio financeiro a projetos 

que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico 

e de inovação do País, na área de concentração de patologia, clínica e cirurgia animal. 

 

2. OBRIGAÇÕES  

Responsabilizar-se pelas atividades do setor de internação do HV/EVZ/UFG 

supervisionando os médicos veterinários residentes plantonistas e monitorando os 

animais de companhia internados no período das 19h00min as 07h00min de segunda a 

sexta feira (dias alternados) e plantões de 24 horas nos finais de semana por período de 

doze meses. 

 

3. CRONOGRAMA 

Período inscrição: 28/03/2016 a 30/03/2016 

Análise das propostas: 30/03/2016 

Divulgação resultado preliminar: 31/03/2016, período matutino 

Divulgação do resultado final: 04/04/2016, período matutino 

 

4. RECURSOS FINANCEIROS 

Poderão ser selecionadas até duas (2) propostas, que serão contempladas com R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais) cada, a depender dos recursos disponíveis no Centro de 

Custo do HV/EVZ/UFG vinculado a FUNAPE. A liberação do recurso ocorrerá de 

acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do HV/EVZ/UFG totalizando 

período de doze meses (12).  

 

5. PROPOSTAS ELEGÍVEIS  

O candidato responsável pela proposta apresentada deve atender obrigatoriamente aos 

seguintes requisitos:  

5.1. Estar regularmente matriculado em Curso de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

EVZ/UFG – curso de mestrado ou doutorado ou Pós-Doutorado Júnior – PDJ;  



5.2. Ser orientado por docente credenciado no Curso de Pós-Graduação em Ciência 

Animal da EVZ/UFG; 

5.3. Comprovar titulação mínima de especialista ou de residência em medicina 

veterinária em uma das seguintes áreas: clínica, cirurgia e anestesiologia e medicina de 

emergência de animais de companhia.  

 

6. ITENS FINANCIÁVEIS 

A) Despesas com itens de Consumo utilizados na rotina hospitalar previstos no projeto 

de pesquisa cadastrado no PPGCA/EVZ/UFG; 

B)  Despesas com itens Capital, equipamentos e material permanente, que após 

aquisição pertencerão ao patrimônio do HV/EVZ/UFG; 

Observação: Na aquisição de bens de consumo e capital, o autor da proposta 

selecionada ficará responsável pela pesquisa de preços mediante a apresentação de 

três orçamentos constando dados da FUNAPE, de acordo com orientações do setor 

financeiro do HV/EVZ/UFG e observando os princípios constitucionais e legais da 

administração pública.  

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS  

7.1. As propostas a serem apoiadas pelo presente Edital deverão ter seu prazo de 

execução estabelecido em 12 (doze) meses, a contar da data de contratação da proposta, 

podendo ser renovada de ofício pelo prazo máximo de até 12 (doze) meses. 

7.2  A implementação do contrato dar-se-á por meio da assinatura Termo de Aceitação. 

7.3 Cancelamento da concessão. Durante a execução, o desempenho do responsável 

pela proposta selecionada será avaliado observando o estabelecido no item 2 do edital e 

a concessão do apoio financeiro poderá ser cancelada pela Diretoria do HV, por 

ocorrência, durante sua implementação, de fato cuja gravidade justifique o 

cancelamento, sem prejuízo de outras providências cabíveis em decisão devidamente 

fundamentada. 

 

8. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser realizadas pelo próprio candidato, na Secretaria do 

HV/EVZ/UFG (com a servidora Luciana de Deus Macêdo) no período de 28/03/2016 a 

30/03/2016, no horário das 08h00min às 12h00min, mediante a entrega dos seguintes 

documentos: 

a) Formulário de inscrição do candidato, devidamente preenchido com letra legível 

(Anexo A); 

b) Cópia do currículo Lattes; 

c) Cópia do RG e CPF;  

d) Cópia do projeto científico cadastrado no Curso de PPGCA/EVZ/UFG. 

 

9. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

O exame de seleção será realizado por uma comissão de professores do Conselho 

Diretor do HV/EVZ/UFG e um representante dos discentes do curso de Pós-graduação 

em Ciência Animal, e constará das seguintes etapas: 



a) 1ª etapa: análise do currículo Lattes; 

b) 2ª etapa: análise do projeto cientifico; 

c) 3ª etapa: entrevista  

DATA: 30/03/2016 

HORÁRIO: 16:00 HORAS 

LOCAL: sala da direção do HV/EVZ/UFG. 

 

10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

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

site do HV/EVZ/UFG no dia 31 de abril de 2016, cabendo recurso no prazo de 24 horas 

após a divulgação do resultado preliminar. Na ata final, a ordem dos selecionados será 

disposta em ordem decrescente das médias gerais obtidas. 

 

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Informações adicionais poderão ser obtidas com a servidora Luciana de Deus Macêdo 

no telefone (62) 3521-1588, no período das 08h00 às 12h00min. 

 

 

Goiânia, 24 de março de 2016. 

 

 

 

 
Prof. Dr. Paulo Henrique Jorge da Cunha 

Diretor do Hospital Veterinário da EVZ/UFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




