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EDITAL Nº 03/2021/HOVET/UNILEÃO 

APRIMORAMENTO PRÁTICO EM SAÚDE PÚBLICA 

Outubro/2021 a fevereiro/2022 

 

A diretora do Hospital Veterinário do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio 

(HOVET/UNILEÃO), no uso de suas atribuições legais, em virtude do disposto no EDITAL Nº 

03/2021/HOVET/UNILEÃO, o qual se refere a seleção de alunos para projeto de extensão 

(aprimoramento prático), torna pública a abertura para seleção de estudantes de graduação em 

Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Odontologia, 

Psicologia e Serviço Social da UNILEÃO, para início imediato de atividades do Núcleo de Saúde 

Pública do Hospital Veterinário. 

Objetivo: Proporcionar aos estudantes de graduação a formação prática na área da saúde 

pública, por meio do desenvolvimento de ações voltadas para promoção em saúde, 

contribuindo com a formação de profissionais aptos para atuarem nos diversos setores do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

1. DAS ATRIBUIÇÕES 

 

1.1. Colaborar no planejamento das ações a serem desenvolvidas pelo Núcleo de Saúde 

Pública do Hospital Veterinário no semestre; 

1.2.  Identificar casos de zoonoses atendidos pelo Hospital Veterinário e desencadear as 

ações necessárias para a prevenção e o controle; 

1.3.  Executar ações de campo sempre que necessário, objetivando o conhecimento de 

determinada situação de saúde ou para ações de educação em saúde para a população; 

1.4.  Organizar material de divulgação, seja impresso ou eletrônico (slides, postagens, 

panfletos, cartazes, etc.) para subsidiar as ações de educação em saúde; 

1.5.  Organizar banco de dados no Excel e gerar informações através de gráficos, tabelas e 

figuras, descrevendo a situação epidemiológica de determinado agravo ou doença; 

1.6.  Desenvolver e publicar estudos epidemiológicos, seja por meio de informes técnicos ou 

de periódicos científicos, utilizando o Publisher e o Powerpoint da Microsoft Office, ou outras 

ferramentas; 

1.7.  Comprometer-se com o sigilo dos dados provenientes dos Sistemas de Informações em 

Saúde, disponibilizados pelas instituições públicas parceiras; 

1.8.  Colaborar para o bom desenvolvimento do setor e para um ambiente harmônico. 

 

 

2. DOS REQUISITOS 

 

2.1. Estudantes de graduação dos cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, 

Fisioterapia, Medicina Veterinária, Odontologia, Psicologia e Serviço Social da UNILEÃO, 

devidamente matriculados; 

2.2. Os alunos deverão estar cursando a partir do TERCEIRO semestre. 
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3. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO 

 

3.1.  Serão disponibilizadas 5 vagas para início imediato, além de cadastro reserva; 

3.2. As atividades ocorrerão todas as terças-feiras pela manhã, das 08h às 12h; 

3.3. A duração do estágio será de 5 meses, iniciando dia 12 de outubro de 2021 e encerrando 

em 22 de fevereiro de 2022. Poderá haver prorrogação por igual período, mediante 

sinalização de interesse do aluno e avaliação de desempenho pela Coordenação. 

  

4. DA INSCRIÇÃO 

 

4.1. A inscrição para seleção ocorrerá através de envio de Formulário de Inscrição (ANEXO 

1) devidamente preenchido e assinado para o e-mail 

nucleodesaudepublica@leaosampaio.edu.br; 

4.2. O e-mail deverá ser enviado no período de 30 de setembro a 02 de outubro de 2021 até 

as 23:59hs contendo as seguintes informações: 

4.2.1. Assunto do e-mail: INSCRIÇÃO EDITAL Nº 03/2021/HOVET/UNILEÃO; 

4.2.2. Corpo do e-mail: Nome completo e Curso de Graduação; 

4.2.3. Anexos:  

a) Formulário de Inscrição preenchido e assinado, em PDF; 

b) Documento oficial com foto (RG ou CNH). As informações do documento 

precisam estar legíveis. 

c) Comprovante de matrícula atualizado; 

d) Print Screen da Média Global. Esta poderá ser obtida através do Portal 

Acadêmico. 

4.3. Tentativa de fraude implicará em imediata desclassificação do candidato deste processo 

seletivo e restrição para posteriores inscrições nos demais processos seletivos do 

Hospital Veterinário da UNILEÃO. 

 

5. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1. Os candidatos serão selecionados pela Professora Coordenadora do Núcleo de Saúde 

Pública do HOVET/UNILEÃO; 

5.2. A seleção acontecerá em duas etapas, seguindo os critérios a seguir: 

5.2.1. Análise do Coeficiente de Rendimento Acadêmico: 

5.2.1.1. Esta etapa terá caráter CLASSIFICATÓRIO e ELIMINATÓRIO; 

5.2.1.2. O Coeficiente apresentado terá peso 1; 

5.2.1.3. Serão selecionados para entrevista os 15 primeiros classificados. 

5.2.2. Realização de entrevista: 

5.2.2.1. Será de caráter CLASSIFICATÓRIO; 

5.2.2.2. Será atribuída pontuação entre 5 e 10 e o valor obtido terá peso 2; 

5.2.2.3. A entrevista será presencial e acontecerá no HOVET/UNILEÃO, na Sala de 

Reuniões, em data estabelecida no Cronograma deste Edital; 

5.2.2.4. Os horários das entrevistas serão disponibilizados, com pelo menos 24 horas 

de antecedência, no site da UNILEÃO (www.unileao.edu.br); 
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5.2.2.5. Será eliminado o candidato que não comparecer no horário estabelecido; 

5.2.2.6. O candidato será avaliado quanto à clareza e coerência nas respostas, 

disponibilidade no dia e horário do estágio e interesse demonstrado em 

compor a equipe do Núcleo. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 08 de outubro de 2021 a partir 

das 19 horas, no site da Unileão (www.unileao.edu.br). 

 

7. DO CRONOGRAMA 

 

ETAPAS PRAZO LOCAL  

Divulgação do Edital 29/09/2021 Site da UNILEÃO 

Inscrição  30/09/2021 a 02/10/2021 E-mail (item 4.1.) 

Deferimento de inscrições e divulgação 
da lista de candidatos aptos para 
entrevista 

04/10/2021 Site da UNILEÃO 

Divulgação dos horários das entrevistas 04/10/2021 Site da UNILEÃO 

Entrevistas 05/10/2021 
Sala de Reuniões - 
HOVET/UNILEÃO 

Resultado final 08/10/2021 Site da UNILEÃO 

Início das atividades 12/10/2021 HOVET/UNILEÃO 

 

 

8. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

8.1. A inscrição por parte do estudante implica na aceitação de todos os itens deste edital; 

8.2. Os casos de informações falsas, implicarão na eliminação do candidato nesta seleção; 

8.3. Após aprovação, os alunos terão conhecimento das normas que deverão ser seguidas, e 

caso descumpram essas normas estarão passíveis a interrupções de suas atividades de 

voluntariado do HOVET descrito neste edital. 

 

 

Juazeiro do Norte-CE, 28 de setembro de 2021. 

 

 

__________________________________ 

Juliana Lopes Almeida 

Diretora do Hospital Veterinário 
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