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A Direção do Hospital Veterinário Universitário (HV) da 
Universidade Federal do Pará (UFPA), campus universitário de 
Castanhal (Instituto de Medicina Veterinária) torna público o 
Processo para Seleção de Bolsistas para atuação na recepção 
do Hospital Veterinário. 

 
 
Encontram-se abertas as inscrições ao Processo Seletivo para Bolsa Estágio a ser 

efetivada na recepção do Hospital Veterinário, obedecendo aos seguintes critérios: 

 

 
 BOLSA: 

a) Tipo Estágio-FADESP – Carga Horária 20h semanais; 

b) Duração – 6 (seis) meses (podendo ser renovado por um período máximo de 2 (dois) anos); 

c) Valor: R$ 628,00 (R$ 482,80 (bolsa) + R$ 145,20 (auxílio transporte)). 

 

1. DAS VAGAS 

Uma (1) vaga para a recepção: período matutino (8h às 12h) e cadastros de reserva.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Serão admitidos como candidatos à seleção, discentes regularmente matriculados entre o 2º e o 6º 

semestre e que estejam frequentando os cursos do Campus Universitário de Castanhal. 

2.2 No ato da inscrição o candidato deve declarar disponibilidade para atuação no hospital veterinário 

durante o período requerido pelo presente edital. 

      2.3 As inscrições poderão ser efetivadas no período de 14 a 19 de novembro de 2019 (exceto dia 

15/11) na Coordenadoria de Infraestrutura-Campus 1 (UFPA Castanhal) no horário de 8h às 14h, com 

a servidora Nilda Carvalho e na recepção do Hospital Veterinário-Campus IMV, no horário de 14h às 

17h, com o bolsista Elenilson. 

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E OBRIGATÓRIOS 

3.1 Histórico atualizado; 

3.2 Atestado de vínculo atualizado; 

3.3 Curriculum Vitae  
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4. REQUISITOS 

4.1 Ter conhecimento em informática básica (Windows e pacote Office – World, Excel, etc...); 

4.2 Não ter vínculo empregatício ou ser bolsista em projetos de pesquisa ou extensão e; 

4.3 Ter disponibilidade do horário para a vaga que está concorrendo. 

 

5. DA SELEÇÃO 

5.1 Análise da documentação exigida, incluindo Curriculum Vitae e; 

5.2 Entrevista. 

 

6. OBSERVAÇÕES FINAIS:  

• Os alunos que não atenderem aos critérios estabelecidos estarão automaticamente eliminados. 

• Todos os informes, inclusive data e local da etapa de entrevista, referentes ao concurso serão 

divulgados nos quadros de aviso e via correio eletrônico, conforme a informação fornecida pelos 

candidatos no ato de inscrição.  
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