
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA PROJETO DE EXTENSÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO 

  

 

EDITAL Nº 03/2021.2/HOVET/UNILEÃO 

APRIMORAMENTO PRÁTICO HOVET UNILEÃO 2021.2 

Outubro 2021.2 à Janeiro 2022.1 (a partir do 5º semestre) 

 

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 

03/2021.2/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 da UNILEÃO, para início imediato de atividades diversas do Hospital 

Veterinário em questão. 

Objetivo: Permitir aos estudantes de Medicina Veterinária vivenciar e contribuir para a 

implantação de um Hospital Veterinário, assim como acompanhar a rotina do mesmo. Sob 

supervisão de profissionais qualificados, a fim de desenvolver habilidades fundamentais para 

sua formação profissional. 

 

1. DAS ATRIBUIÇÕES 

Colaborar na implantação e montagem de equipamentos, instalações de salas, consultórios, 

laboratórios e etc; 

Organizar material de consumo e elaboração de POP´s (Programa Operacional Padrão) de 

cada setor; 

Planejar ações (avaliações, consultas, cirurgias e etc) com os animais da UNILEÃO; 

Acompanhar os preceptores em suas atividades (clínica, cirurgia, anestesia, fisioterapia 

diagnósticos e demais funções); 

 

2. DOS REQUISITOS 

Estudantes de graduação devidamente matriculados no curso de medicina veterinária da 

UNILEÃO que tenham concluído o 5º semestre para as áreas de clínica medica, fisioterapia, 

patologia clínica e 7° semestre para as áreas de clinica cirúrgica e anestesia. 



Alunos que já participaram do aprimoramento anterior, poderão pleitear uma vaga em outro 

setor, não sendo permitido concorrer a uma vaga na mesma área de forma seguida, devendo 

esse ter carência de pelo menos uma seleção.  

 

3. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO 

 

34 vagas 

VAGAS  TURNO 
MANHÃ 
(8HS AS 13HS) 

TURNO 
TARDE 
(13HS AS 18HS) 

TURNO 
NOITE 
(18HS AS 22HS) 

CARGA 
HORÁRIA 

ALUNOS 
CONTEMPLADOS 

12VAGAS 6 VAGAS 6 VAGAS X 5 HORAS/DIA Clínica de pequenos 

6 VAGAS X 6 VAGAS X 5 HORAS/DIA Cirurgia de pequenos 

6 VAGAS X 6 VAGAS X 5 HORAS/DIA Patologia Clínica 

4 VAGAS X 4 VAGAS X 5 HORAS/DIA Anestesiologia 

6 VAGAS  X X 6 5 HORAS/DIA  Fisioterapia 

 

 Os alunos selecionados irão vivenciar a experiência em rodízios semanais (de segunda-

feira a domingo), ou seja, uma semana de atuação e outra, não.  

 Os alunos que optarem pelas vagas na fisioterapia e patologia clinica irão acompanhar 

a rotina de acordo com a demanda dos mesmos.  

4. DA INSCRIÇÃO 

A inscrição para seleção ocorrerá através do preenchimento do formulário do google forms, no 

período de 04/10 a 07/10 de 2021 até as 23:59hs. 

  Link:   https://forms.gle/iWRa3F4EroK2goff7  

O formulário vai solicitar as seguintes informações:   

- Nome completo. 

- Setor e turno escolhido (Clínica médica de pequenos animais, clinica cirúrgica de pequenos 

animais, fisioterapia, anestesiologia ou patologia clínica) (Manhã, tarde ou noite). 

Anexos: 

- Documento oficial com foto (RG ou CNH). 

- Número de matricula  

- Comprovante de matrícula atualizado. 

- Print screen do MÉDIA GLOBAL do estudante.* 

* Poderá ser obtido através do portal acadêmico. Tentativa de fraude implicará em imediata 

desclassificação do candidato deste processo seletivo e restrição para posteriores inscrições em 

processos seletivos junto ao Hospital veterinário da UNILEÃO . 

 

https://forms.gle/iWRa3F4EroK2goff7


5. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

Os candidatos serão selecionados por preceptores (Médicos Veterinários) do HOVET/UNILEÃO. 

A seleção acontecerá em 3 etapas, seguindo os critérios a seguir: 

1ª ETAPA (CARÁTER CLASSIFICATÓRIO): Peso 1 

Para os setores de clínica médica, fisioterapia, patologia clínica será aplicada uma prova 

contendo 10 questões com conteúdo referente as disciplinas cursadas no 5 semestre 

(Terapêutica/ Semiologia/Patologia clínica).  

Para os setores de clínica cirúrgica e anestesiologia será aplicada uma prova contendo 6 

questões com conteúdo referente as disciplinas cursadas no 7 semestre (técnica cirúrgica e 

anestesiologia). 

2ª ETAPA (CARÁTER CLASSIFICATÓRIO): Peso 2 

Será realizada através do valor do CRA (mediante documentação anexada na inscrição). 

3ª ETAPA (CARÁTER CLASSIFICATÓRIO): Peso 3 

Será realizada através de entrevista via Google Meet, com datas preestabelecidas (ANEXO I), 

com horários a serem divulgados previamente. 

Os candidatos deverão estar atentos aos horários estabelecidos, sob pena de eliminação 

mediante o não comparecimento. 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A divulgação do resultado final está prevista  para o dia 27 de OUTUBRO de 2021 até as 23hs no 

site da Unileão: www.unileao.edu.br. 

 

7. DO CRONOGRAMA 

Etapas Prazo Local  

Inscrição/Preenchimento do formulário  
 

04 e 12/10/2021 Online (formulário do 
google forms) 

Deferimento de inscrições e análise de 
CRA dos candidatos inscritos, divulgação 
das inscrições aptas a realizarem a prova 
objetiva (1ª etapa/2ª etapa) 

15/10/2021  Site da Unileão 

Prova objetiva (1ª etapa)  23/10/2021(9:00-
11:00h) 

HOVET  

Entrevista – 3ª etapa 
 

25/10 e 26/10/2021  
14:00 as 18:00 

Online (Via Google 
Meet)  

Resultado 27/10/2021 Site da Unileão 

Reunião de capacitação geral virtual  28/10/2021 Online (Via Google 
Meet) 
*Horário a ser divulgado 

Início das atividades 01/11/2021 HOVET/UNILEÃO 

 

 

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


8. OBSERVAÇÕES GERAIS 

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

Os casos de informações falsas, implicarão na eliminação desta seleção. 

Após aprovação, o alunos terão conhecimento das normas que deverão ser seguidas, e caso 

descumpram essas normas estão passiveis a interrupções de suas atividades do voluntariado 

do HOVET descrito neste edital. 

 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA 

 

9.1 Setores de clínica médica, fisioterapia, patologia clínica 

- Eritograma 

- Classificação da anemia leucograma 

- Bioquímica renal e hepática 

- Exame físico geral de cães e gatos 

- Semiologia dos sistemas circulatório, respiratório, digestório, genito-urinário, urinário, nervoso 

e locomotor. 

- Solicitações de exames 

- Prescrição de medicamentos 

- Fluidoterapia e Transfusão Sanguínea 

- Antibioticoterapia 

- Antiinflamatórios esteróides e não-esteróides 

 

 

9.2  Setores de clínica cirúrgica e anestesiologia 

- Medicação pré-anestésica  

- Anestésicos gerais  

- Anestésicos locais 

- Princípios de assepsia cirúrgica 

- Fios e padrões de suturas 

-Fases fundamentais da técnica cirúrgica - Diérese, hemostasia e síntese. 

 

Juazeiro do Norte-CEARÁ, 04 de Outubro de 2021. 

 

 

 

Comissão organizadora  

 

 

 

 


