EDITAL Nº 012/2014 – COOPEX – PESQUISA E EXTENSÃO
DATA: 08/09/2014
SÚMULA: Prática Assistida em Medicina Veterinária
A COOPEX - Coordenação de Pesquisa e extensão da Faculdade Assis Gurgacz – FAG, no uso de
suas atribuições regimentais, torna público o projeto de prática supervisionada em medicina veterinária no Hospital
Veterinário FAG. Serão oferecidas três vagas e os selecionados receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) mensais.
1. Duas (2) vagas para monitoria em Medicina Veterinária no Hospital Veterinário FAG, ambas com bolsa auxílio no
valor de R$500,00, sendo:
a. Uma vaga para monitoria de aulas práticas realizadas no Hospital Veterinário;
b. Uma vaga para a monitoria em prática assistida na Medicina Veterinária.
2. Inscrição:
a. Data: 09/09/2014 até 11/09/2014 as 12:00h;
b. Local: Secretaria do Hospital Veterinário FAG;
c. Horário para inscrição das 08:00h até as 19:00h;
d. A ficha de inscrição é o ANEXO 1 deste edital;
e. A ficha de inscrição deve ser entregue junto com uma cópia do currículo;
3. Pré-requisitos para as vagas:
a. Estar regularmente matriculado no segundo período ou períodos superiores do curso de Medicina
Veterinária da FAG;
b. Apresentação de currículo;
4. Seleção:
a. Avaliação escrita a ser realizada no dia 11/09/2014 as 18:00 na sala de aula do Hospital Veterinário FAG;
b. Conteúdo da Avaliação:
i. CROW, E. S.; WALSHAW, S. O. Manual de Procedimentos Clínicos em Cães, Gatos e
Coelhos. Porto Alegre: ARTMED, 2000;
ii. FEITOSA, F. L. F. SEMIOLOGIA VETERINÁRIA: A ARTE DO DIAGNÓSTICO. SÃO
PAULO: ROCA, 2004.
iii. Elaboração de texto: análise de fluência escrita e português;
c. ENTREVISTA: os dois candidatos a cada vaga com as melhores notas na avaliação serão classificados
para entrevista e análise de currículo. Entrevista a ser realizada no dia 12/09/2014 em horário a ser
agendado com os candidatos;
5. Divulgação dos resultados:
a. Da avaliação escrita: 11/09/2014 às 22:00;
b. Da entrevista: 12/09/2014.
6. Das vagas:
a. Duas vagas para o período noturno (18:00h até as 23:00h) e escala de finais de semana conforme escala
do Hospital Veterinário FAG e rotina de aulas práticas no local;
7. Vigência do Projeto:
a. Início: 15/09/2014;
b. Término: 15/03/2015;
c. A vigência pode ser prorrogável a critério da mantenedora;

PROFª ALINE GURGACZ FERREIRA
Coordenadora de Pesquisa e Extensão
(Portaria 86/2013-DG, 14/03/2013)

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA NO HOSPITAL VETERINÁRIA

NOME COMPLETO: ________________________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________ TELEFONE: ______________________________________
VAGA PRETENDIDA : (

) Monitoria em aulas práticas (

) Monitoria em prática assistida na medicina

veterinária
PERÍODO DO CURSO EM QUE ESTÁ MATRICULADO(a): _____________________________________________

Declaro ser verdade o acima descrito e conhecer o “Regimento Interno do Hospital Veterinário FAG” e o “Manual
do Estágio – Hospital Veterinário FAG” (disponíveis on-line na página da instituição) e concordar em seguir todas as
normas contidas nestes, assim como as normas da instituição.

Local e Data: _______________________________________________________________________________________
Assinatura do Candidato: ____________________________________________________________________________|

ESPAÇO RESERVADO AO HOSPITAL VETERINÁRIO FAG:
Nº do Candidato: _________________________________________________________________
Pontuação na Avaliação Escrita: _____________________________________________________
Pontuação de Currículo + Entrevista: _________________________________________________
Pontuação Total: _________________________________________________________________
Observações: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

