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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 
HOSPITAL VETERINÁRIO 

EDITAL Nº 09/2017 
 

Processo Seletivo Simplificado para a Seleção de Estagiário do Hospital Veterinário 
da Universidade de Cruz Alta 

 
O Diretor, Professor Dr. Lucas Carvalhos Siqueira, no uso das suas atribuições, comunica a abertura 

de processo seletivo simplificado para seleção de alunos para os cargos abaixo relacionados: 
 
1. Do cargo e da carga horária: Estagiário(a) do Hospital Veterinário: 38 (trinta e oito) vagas de no mínimo 04 
(quatro) horas semanais: 
2. Áreas de interesse: Cirurgia e Clínica Cirúrgica – 06 (seis) vagas; Anestesiologia – 03 (três) vagas; 
Diagnóstico por Imagem – 03 (três) vagas; Clínica de Grandes Animais – 03 (três) vagas; Clínica de Pequenos 
Animais – 06 (seis) vagas; Laboratório de Patologia Veterinária – 03 (três) vagas; Laboratório de Parasitologia e 
Doenças Parasitárias – 03 (três) vagas; Laboratório de Patologia Clínica – 03 (três) vagas; Laboratório de 
Reprodução – 04 (quatro) vagas; vagas; a Setor de Animais Silvestres e Exóticos (1 vaga); e, Laboratório de 
Microbiologia – 04 (quatro). 
3. Das inscrições: As inscrições ocorrerão na Secretaria do Hospital Veterinário, em horário de expediente, até 
o dia 14 de março de 2017, devendo o candidato no ato da inscrição, apresentar os seguintes documentos: 
ficha de inscrição (em anexo), autorização do responsável legal (no caso de alunos menores de idade), cópia do 
histórico escolar e cópia do comprovante de matrícula atualizados (modelos impressos do Portal da Unicruz). 
4. Da vigência e do início do estágio: 20 de março de 2017 a 31 de julho de 2017. 
5. Dos requisitos: alunos regularmente matriculados no Curso de Medicina Veterinária da Universidade de 
Cruz Alta. 
6. Da Natureza, da remuneração e do vínculo empregatício: estágio curricular não obrigatório sem 
remuneração e que não gera, sob qualquer pretexto, vínculo empregatício com a Fundação Universidade de 
Cruz Alta. Eventualmente, a critério das entidades parceiras, poderá haver bolsa remunerada de estágio. 
7. Dos critérios de seleção: avaliação do desempenho escolar e disponibilidade de horário. 
8. Da Comissão de Avaliação: A Comissão de Avaliação será composta por 03 (três) docentes do Curso de 
Medicina Veterinária nomeados ad hoc pelo Diretor do Hospital Veterinário.  
9. Da seleção: O processo de seleção é de responsabilidade da Comissão de Avaliação, e acontecerá no dia 
15 de março de 2017. 
10. Da publicação dos resultados: o resultado final será divulgado no dia 16 de março de 2017, nos murais 
do Hospital Veterinário, no Centro de Ciências da Saúde e Agrárias, e no site da Unicruz: www.unicruz.edu.br  
11. Das disposições finais: A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à 
concessão do estágio, ficando a concretização deste ato condicionada à assinatura do Termo de Compromisso 
de Estágio e da observância das disposições legais pertinentes e das disposições institucionais da Fundação e 
da Universidade de Cruz Alta. A inexatidão ou irregularidades de informações, ainda que constatadas 
posteriormente, eliminará o candidato do processo seletivo, declarando-se nulos todos os atos decorrentes da 
sua inscrição. A inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas e o compromisso de cumpri-
las. O presente Edital poderá ser suspenso, prorrogado ou ser objeto de adendos, de acordo com as 
necessidades do Hospital Veterinário da Universidade de Cruz Alta. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão de Avaliação, e, em grau de recurso, pelo Conselho do Conselho do Hospital Veterinário, nos termos 
do artigo 8º, inciso 1º, do Regimento Interno do Hospital Veterinário, aprovado pela Resolução do Conselho 
Universitário Nº 41/2016, de 28/09/2016. 
 

Cruz Alta, 08 de março de 2017. 

       
Lucas Carvalho Siqueira 

Diretor do Hospital Veterinário 
 

Registre-se e Publique-se. 
Cruz Alta, 08 de março de 2017. 
========================= 
 
Sadi Herrmann 
Secretário-Geral. 
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EDITAL Nº 09/2017 
 

Processo Seletivo Simplificado para a Seleção de Estagiários do Hospital Veterinários  
da Universidade de Cruz Alta 

 
Ficha de Inscrição 

 
Nome:____________________________________________________________________________________ 
RG: _____________________________________ CPF: _________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________________________________ 
Cidade:_________________________________________________________________ Estado: ________ 
E-mail(s): ______________________________________________________________________________ 
Telefone(s): ____________________________________________________________________________ 
Curso: Medicina Veterinária 
Semestre: ______________________________________________________ 

 
Portador de necessidade especial?  
(____) Sim, qual? ________________________________                            (____) Não 
 

Marcar qual área de interesse para realização de estágio não remunerado no Hospital Veterinário. Selecionar 
até 03 (três) áreas de interesse, numerando de 01 (um) a 03 (três) em ordem de preferência, considerando-se 
01 (um) a primeira opção de estágio: 

  
( ) Cirurgia e Clínica Cirúrgica – 06 vagas 
( ) Anestesiologia – 03 vagas 
( ) Diagnóstico por Imagem – 03 vagas 
( ) Clínica de Grandes Animais – 03 vagas 
( ) Clínica de pequenos animais – 06 vagas  
( ) Laboratório de Patologia Veterinária – 03 vagas 
( ) Laboratório de Parasitologia e Doenças Parasitárias – 03 vagas 
( ) Laboratório de Patologia Clinica– 03 vagas 
( ) Laboratório de Reprodução – 04 vagas 
( ) Laboratório de Microbiologia – 04 vagas 

 

Dias da semana da semana e turnos disponíveis: 

Dia Manhã:  
08:00 às 11:30 

Inter-turno:  
11:30 às 14:00 

Tarde:  
14:00 às 17:30 

Inter-turno:  
17:30 às 20:00 

Segunda-feira     

Terça-feira     

Quarta-feira     

Quinta-feira     

Sexta-feira     

   
 

Assinatura do Candidato (a):____________________________ 
 
Recebido Por: _________________________________ 
 
Data: ___/___/____ 
 
 
Parecer da Comissão de Avaliação: ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________. 


