
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA PROJETO DE EXTENSÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO 

  

EDITAL Nº 04/2021/HOVET/UNILEÃO 

APRIMORAMENTO PRÁTICO EM CLÍNICA E CIRURGIA DE RUMINANTES E EQUÍDEOS 

Novembro/2021 à 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 

04/2021/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 

Medicina Veterinária, para início imediato de atividades do Setor de Clínica e Cirurgia de 

Grandes Animais do Hospital Veterinário. 

Objetivo: Proporcionar aos estudantes de graduação, uma formação prática na área de 

clínica e cirurgia de ruminantes e equídeos, tornando-os aptos a realizar o diagnóstico, terapia, 

controle e profilaxia de enfermidades que acometem estes animais; participando ativamente na 

melhoria da qualidade de vida destes pacientes, contribuindo com a manutenção da saúde única 

e com a promoção do desenvolvimento socioeconômico e tecnológico da região do Cariri 

Cearense. 

 

1. DAS ATRIBUIÇÕES 

 

1.1. Colaborar no planejamento das ações a serem desenvolvidas pelo Setor de Clínica e 

Cirurgia de Grandes Animais do Hospital Veterinário; 

1.2. Acompanhar e realizar, junto à preceptor, o atendimento clínico de ruminantes e 

equídeos, em nível ambulatorial e à campo; 

1.3. Conhecer e praticar, sob supervisão, as técnicas operatórias que permitam a resolução 

dos casos encaminhados à equipe veterinária; 

1.4. Acompanhar a evolução de pacientes clínicos e cirúrgicos em situação de internamento; 

1.5. Elaborar e apresentar informes técnicos e outros materiais destinados à divulgação, 

quanto às medidas de profilaxia, manejo e controle de enfermidades animais de interesse 

sanitário na região de abrangência do Hospital Veterinário UNILEÃO; 

1.6. Preparar e apresentar seminários acerca de temas propostos pelos preceptores; 

1.7. Participar ativamente das discussões acerca de casos clínicos atendidos na instituição; 

1.8. Produzir cientificamente; 

1.9.  Comprometer-se com o sigilo das informações prestadas em atendimento e/ou 

inerentes aos casos encaminhados à equipe veterinária; 

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

 



2. DOS REQUISITOS 

 

2.1. Ser estudante de graduação do curso de Medicina Veterinária da UNILEÃO, e estar 

devidamente matriculado; 

2.2. Estar cursando a partir do QUINTO semestre; 

2.3. Fornecer as informações necessárias à oficialização do vínculo, junto à COPEX; 

2.4. Assinar Termo de Compromisso de extensionista. 

 

3. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO 

 

3.1.  Serão disponibilizadas 16 vagas para início imediato, além de cadastro reserva; 

3.2. As atividades ocorrerão de segunda à sexta-feira, das 7h00min às 22h00min, divididas 

em três turnos; 

3.3. Plantões ocorrerão eventualmente, mediante a demanda do setor; 

3.4. A escala de atividades encontra-se disponível no Anexo I; 

3.5. O inscrito fica ciente da possibilidade de ser alocado no turno que a equipe técnica julgar 

mais oportuno; 

3.6. A duração do aprimoramento será de 4 meses, o qual iniciará em 01 de novembro de 

2021 e será encerrado em 28 de fevereiro de 2022. 

  

4. DA INSCRIÇÃO 

 

4.1. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, de forma online, através do envio de 

Formulário de Inscrição, devidamente preenchido, o qual se encontra disponível em: 

https://forms.gle/hcShWbx6buFEDVDZA; 

4.2. No ato da inscrição, o aluno deve anexar um comprovante da Média Global, a qual 

poderá ser obtido através do Portal Acadêmico. Obs.: 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; 

4.3. O período de inscrição será das 08h00min de 04/10/21 até as 23h59min de 15/10 de 

2021; 

4.4. Antes de efetuar sua inscrição o(a) candidato(a) deverá ler este edital e certificar-se de 

que preenche todos os requisitos exigidos para participação no processo seletivo; 

 

5. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1. Os candidatos serão selecionados pela equipe técnica do Setor de Clínica e Cirurgia de 

Grandes Animais do HOVET/UNILEÃO; 

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

5.2.1. Realização de Prova Objetiva: 

5.2.1.1. Esta etapa terá caráter ELIMINATÓRIO e CLASSIFICATÓRIO; 

5.2.1.2. A Prova Objetiva terá peso 1; 

https://forms.gle/hcShWbx6buFEDVDZA


5.2.1.3. O conteúdo programático está disponível no Anexo II; 

5.2.2. Análise da Média Global: 

5.2.2.1. Esta etapa terá caráter ELIMINATÓRIO e CLASSIFICATÓRIO; 

5.2.2.2. A média global apresentada terá peso 1; 

5.2.2.3. Serão selecionados para entrevista os primeiros 32 classificados. 

5.2.3. Realização de Entrevista: 

5.2.3.1. Será de caráter CLASSIFICATÓRIO; 

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

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

Perícia Forense, em data estabelecida no cronograma deste edital; 

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

de antecedência, no site da UNILEÃO (www.unileao.edu.br); 

5.2.3.5. Será eliminado o candidato que não comparecer no horário estabelecido; 

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

disponibilidade nos dias e horários do aprimoramento e interesse 

demonstrado em compor a equipe. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 30 de outubro de 2021 a partir 

das 08h00min, no site da UNILEÃO (www.unileao.edu.br). 

 

7. DO CRONOGRAMA 

 

ETAPAS PRAZO LOCAL  

Divulgação do Edital 04/10/21 Site da UNILEÃO 

Inscrição  04 a 15/10/2021 E-mail (item 4.1.) 

Deferimento de inscrições 18/10/2021 Site da UNILEÃO 

Prova Objetiva 23/10/2021 HOVET 

Divulgação do resultado preliminar 25/10/21 Site da UNILEÃO 

Divulgação da lista de candidatos aptos 
para entrevista 

25/10/2021 Site da UNILEÃO 

Divulgação dos horários das entrevistas 26/10/2021 Site da UNILEÃO 

Entrevistas 27 a 29/10/2021 
Sala de Perícia 

Forense - 
HOVET/UNILEÃO 

Resultado final 30/10/2021 Site da UNILEÃO 

Início das atividades 01/11/2021 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; 

http://www.unileao.edu.br/
http://www.unileao.edu.br/


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

caso descumpram essas normas estarão sujeitos à interrupção de suas atividades junto ao 

Setor de Clínica e Cirurgia de Grandes Animais do HOVET; 

8.4. O aprimorando que exceder 25% da carga horária, em faltas, será desligado do 

programa; 

8.5. É vedada a aprovação de aprimorandos em seleções consecutivas. 

 

 

Juazeiro do Norte-CE, 04 de outubro de 2021. 

 

 

Alan Greison Costa Macêdo 

Coordenador do Setor de Clínica e Cirurgia de Grandes Animais 
Hospital Veterinário UNILEÃO 
 
 
 

 

Juliana Lopes Almeida 

Diretora 

Hospital Veterinário UNILEÃO 

 



ANEXO I 
 

ESCALA DE ATIVIDADES - CLÍNICA E CIRURGIA DE GRANDES ANIMAIS 

 

 
Dias  

Seg Ter Qua Qui Sex 

T
U

R
N

O
S 

 

07:00 às 12:00 ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE 

12:00 às 17:00 FGHIJK FGHIJK FGHIJK FGHIJK FGHIJK 

17:00 às 22:00 LMNOP LMNOP LMNOP LMNOP LMNOP 

Obs.: cada letra, corresponde à um aprimorando. 

 

Plantões 

Os plantões se caracterizam como atividades desenvolvidas após o encerramento do 

terceiro turno diário (pós 22h00min). Estes plantões serão estabelecidos conforme a 

necessidade de monitoramento ou atendimento de pacientes. Para isto, será escalada uma equipe 

por semana, e todas as demandas que surjam durante a mesma, serão assumidas pelos alunos 

plantonistas, assistidos por preceptor ou professor responsável pelo caso. 

Abaixo segue a escala:   

Semana  Equipe  

01 a 07/11  ABCDE 

08 a 14/11 FGHIJK 

15 a 21/11 LMNOP 

22 a 28/11  ABCDE 

29/11 a 05/12 FGHIJK 

06 a 12/12 LMNOP 

13 a 19/12  ABCDE 

20 a 26/12 FGHIJK 

27/12 a 02/01 LMNOP 

03 a 09/01  ABCDE 

10 a 16/01 FGHIJK 

17 a 23/01 LMNOP 

24 a 30/01 ABCDE 

31/01 a 06/02 FGHIJK 

07/02 a 13/02 LMNOP 

14/02 a 20/02 ABCDE 

21/02 a 28/02 FGHIJK 

 



Finais de semana 

Semelhante ao rodízio semanal, os aprimorandos também o farão para os finais de 

semana, de modo que eventuais atividades necessárias nestes dias, sejam realizadas por uma 

equipe.  

 Finais de semana  Equipe  

N
ov

em
br

o 06 e 07 ABCDE 

13 e 14 FGHIJK 

20 e 21 LMNOP 

27 e 28  ABCDE 

D
ez

em
br

o 04 e 05 FGHIJK 

11 e 12 LMNOP 

18 e 19  ABCDE 

25 e 26 Feriado Natal 

Ja
ne

ir
o 

01 e 02 Feriado Réveillon 

08 e 09  FGHIJK 

15 e 16 LMNOP 

22 e 23 ABCDE 

29 e 30 FGHIJK 

F
ev

er
ei

ro
 05 e 06 LMNOP 

12 e 13 ABCDE 

19 e 20 FGHIJK 

26 e 27 LMNOP 

 

 

 



ANEXO II 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

1. Contenção física de ruminantes e equinos; 
2. Exame clínico de ruminantes e equinos;  
3. Avaliação hematológica e bioquímica aplicada à ruminantes e equinos; 
4. Antibioticoterapia na rotina clínica e cirúrgica de grandes animais; 
5. Terapia anti-inflamatória aplicada à grandes animais.   
 

 

Literatura recomendada: 
 
FEITOSA, F. L. F. Semiologia Veterinária. 3 ed. Roca, São Paulo, 2014.  

ROSENBERGER, G. Exame Clínico dos Bovinos. Guanabara Koogan Ed., Rio de 

Janeiro, 3 ed., 1993.  

SPINOSA, H.S.; GORNIAK, S.L.; BERNARDI, M.M. Farmacologia Aplicada à 
Medicina Veterinária. 6 ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

THRALL, M. A.; WEISER, G.; ALLISON, R. W.; CAMPBELL, T. W. Hematologia e 
Bioquímica Clínica Veterinária. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 


