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EDITAL/ CLÍNICA VETERINÁRIA UNICATÓLICA 

Atividade Voluntária de Treinamento Técnico em Clínica Veterinária – Unicatólica 

A administração da Clínica Veterinária do Centro Universitário Católica do Tocantins 
convida os alunos, regularmente matriculados no curso de Graduação em Medicina 
Veterinária da Unicatólica, a se inscreverem no Processo Seletivo para a participação no 
Projeto de Extensão de “Acompanhamento da rotina clínica da Clínica Veterinária – 
Unicatólica”. Sugestão de nome: “Treinamento Técnico em Clínica Veterinária – Unicatólica”. 

 

Requisitos para a participação no projeto de extensão: 

 Alunos regularmente matriculados no curso de Medicina Veterinária da 
Unicatólica; 

 Ter disponibilidade mínima de 8 horas semanais divididas em turnos (matutino 
e vespertino) de 4 horas consecutivas; 

 Estar cursando, no mínimo, o 5° período; 
 Apresentar bom desempenho acadêmico. 

 

Das vagas:  

Serão ofertadas até 10 vagas com duração de 4 (quatro) meses (início das atividades dia 
09/03 com término dia 30/06). Os alunos selecionados irão realizar as atividades referentes a 
todos os setores da rotina da Clínica Veterinária, em formato de rodízio, não havendo 
direcionamento específico para os setores. As áreas englobadas no projeto serão: Clínica 
médica de cães e gatos, Cirurgia de pequenos animais, Clínica e cirurgia de Grandes animais, 
Diagnóstico por imagem, Laboratório clínico e Esterilização.  

 

Das atribuições das vagas:  

  Acompanhamento da rotina de clínica médica, participando das consultas 
semanais previamente agendadas realizadas pelo médico veterinário plantonista 
ou docente, nas quais serão realizadas anamneses completas e detalhadas, 
exames físicos, coletas de amostras biológicas, avaliação e pedidos de exames 
bioquímicos, hematológicos, de imagem.  

 Acompanhamento da rotina cirúrgica, nas quais os discentes de extensão 
acompanharão anamneses completas e detalhadas, exames físicos, coletas de 
amostras biológicas, avaliação e pedidos de exames bioquímicos, hematológicos 
e de imagem.  

 O discente também acompanhará a rotina cirúrgica do médico veterinário e 
professores, nas quais serão realizados os mais diversos procedimentos da rotina 
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hospitalar. Serão ainda, acompanhados o pós-operatório e recuperação do 
animal bem como sua reabilitação e retirada de pontos em retornos médicos. 

 Para as práticas cirúrgicas, somente os alunos que já tenham sido aprovados na 
disciplina de Técnica Cirúrgica poderão atuar como cirurgião-auxiliar; 

 Acompanhamento da rotina clínica e cirúrgica de grandes animais, realizando 
atendimentos diversos nas espécies domésticas, englobando anamnese, exames 
físicos, exames complementares, solicitação de exames bioquímicos, 
hematológicos e de imagem. Também acompanhará procedimentos cirúrgicos, 
durante a avaliação pré e conduta pós-cirúrgicas.  

 Acompanhamento e realização de exames no setor de diagnóstico por imagem, 
atendendo a demanda da rotina clínica nos diversos exames ofertados. 

 Acompanhamento e realização de exames laboratoriais, envolvendo 
hematologia, bioquímicos, urinálises, avaliação de líquidos cavitários e demais 
demandas da rotina da clínica veterinária. 

 Acompanhamento e realização da rotina do setor de esterilização, participando 
da limpeza, secagem, empacotamento, esterilização e organização dos materiais 
utilizados na rotina da clínica veterinária. 

 Observação: a anamnese e coleta de material biológico só poderão ser realizadas 
pelos alunos que tenham cursado ou estejam cursando as disciplinas de 
Semiologia Veterinária e Laboratório Clínico. 

 Acompanhamento e realização de manejo nutricional e sanitários dos animais 
internados na Clínica. 
 

 
Considerações gerais a todas as vagas 
 
Ao final de cada semestre letivo (último dia letivo), quando da correta participação e 

frequência mínima de 75%, os participantes receberão um certificado de extensão fornecido 
pela supervisão da Clínica Veterinária e coordenação do curso de Medicina Veterinária. 

O discente que tiver mais de 25% de faltas, será automaticamente desligado do projeto, 
não receberá certificado de participação e o próximo colocado da seleção será convocado, até 
o preenchimento da vaga. 

Os alunos que apresentarem 2 (duas) faltas seguidas sem justificativa prévia poderão 
ser substituídos pelo próximo aluno da lista. O horário por turno (4 horas) deverá ser 
respeitado e a dispensa antecipada ou atrasos na chegada deverão ser combinados junto com 
o professor responsável do dia. 

Ao final de cada semestre, outro edital será aberto para a seleção de novos discentes, 
não sendo permitida a inscrição do discente participante do semestre anterior de maneira 
sequencial. É permitida a inscrição do discente que já tenha participado do projeto, porém, o 
mesmo, deverá ficar no mínimo 01 (um) semestre sem participar. Excepcionalmente serão 
aceitas inscrições de discentes que participaram do último projeto de acompanhamento 
(período de atividades inferior a 60 dias).  

 
Vestimentas e Material Clínico Obrigatórios  
 
Serão requisitadas vestimentas de acordo com a área de acompanhamento da rotina 

clínica, sendo estas de responsabilidade de cada discente.  
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 Pequenos Animais: traje branco (calça, camiseta, sapatos e jaleco) e material 

semiológico (estetoscópio, termômetro, martelo neurológico, lanterna clínica, 
calculadora e caneta); 

 Laboratório Clínico, Diagnóstico por Imagem e Esterilização: traje branco; 
 Grandes Animais: macacão ou pijama cirúrgico, bota de borracha e material 

semiológico (estetoscópio, termômetro, martelo neurológico, lanterna clínica, 
calculadora e caneta); 

 Centro Cirúrgico: pijama cirúrgico, sapato branco e luvas cirúrgicas. 
 

Das Inscrições 
 
As inscrições deverão ser realizadas pelo próprio candidato, na recepção da Clínica 

Veterinária da Unicatólica, no período de 17/02/2020 a 28/02/2020, no horário das 09:00hs  
às 11:00hs e 14:00hs às 17:00hs, mediante a entrega dos seguintes documentos na Clínica 
Veterinária: 

 
a) Ficha de inscrição do candidato, devidamente preenchido com letra legível (Anexo 1); 
b) Histórico acadêmico (espelho de matrícula); 
c) Cópia do RG e CPF; 
d) Declaração de matrícula. 
 
Etapas do processo seletivo 
 
O exame de seleção será realizado por uma comissão de três pessoas escolhidas pela 

administração da clínica e coordenação do curso e constará das seguintes etapas: 
a) 1ª etapa: Análise e pontuação do histórico acadêmico 
b) 2ª etapa: Entrevista (entre 02 e 04/03/2020) 
Os HORÁRIOS e LOCAIS das entrevistas serão divulgados após a inscrição. 
 
Classificação 
 
Os candidatos inscritos serão classificados pela média global que consta no histórico 

acadêmico e pela nota da entrevista, na qual será avaliado:  
 a disponibilidade de horários;  
 respostas frente a perguntas técnicas; 
 capacidade de expressão; 
 experiências prévias.  

 
A nota final será composta pela média aritmética resultante da média global (constante 

no histórico acadêmico) e da nota da Entrevista. 
 
O discente será desligado do projeto e não receberá o certificado do projeto de extensão 
nos seguintes casos: 
a) Quando não respeitar funcionários da Clínica Veterinária do Unicatólica ou tutores ou 

pacientes; 
b) Quando não cumprir a carga horária exigida; 
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c) Quando se negar a cumprir o disposto nas atribuições para o projeto de extensão em 
questão; 
d) Quando obter mais de 25% de faltas; 
e) Quando não respeitar as diretrizes gerais do regimento do Unicatólica. 
 
Divulgação do resultado 
 
Todos os resultados serão divulgados no mural da Clínica Veterinária. O resultado 

preliminar será divulgado até o dia 06 de março do ano de 2020 em uma lista classificada em 
ordem decrescente das médias gerais obtidas dos acadêmicos classificados.  

 
Da Prestação de Serviços 
 
A atividade exercida pelo discente não terá qualquer tipo de remuneração, a qual será 

a título de trabalho voluntário e que não gera vínculo empregatício, nem obrigação de 
natureza previdenciária ou afins. 

O discente deverá firmar termo de Adesão ao trabalho voluntário conforme disciplina a 
Lei no 9.608, de 18.02.98, por tempo determinado. 

De igual modo, o discente não terá que desembolsar qualquer valor ou encargo pelo 
pagamento do treinamento técnico na clínica veterinária UniCatólica. 

 
 

Palmas, 10 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Peter Gaberz Kirschnik 

Supervisor Clínica Veterinária/Unicatólica 
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Anexo 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO DO CADIDATO /EDITAL 01/2020 

 
 
NOME COMPLETO: _________________________________________________________ 

CURSO: ___________________________Nº MATRICULA: _________________________ 

RG: _______________________________CPF: ____________________________________ 

ENDEREÇO COMPLETO: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

TELEFONES: _______________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

PERÍODO EM QUE ESTÁ MATRICULADO:  

 

(    ) 1    (    ) 2    (    ) 3    (    ) 4    (    ) 5    (    ) 6    (    ) 7    (    ) 8    (    ) 9    (    ) 10 

 
DISCIPLINAS JÁ CONCLUÍDAS: 
(   ) Anatomia dos Animais Domésticos I e II 
(   ) Farmacologia e Terapêutica 
(   ) Anestesiologia Veterinária 
(   ) Semiologia Veterinária 
(   ) Laboratório Clínico 
(   ) Enfermagem e Primeiros Socorros 
(   ) Clínica Médica de Cães e Gatos I 
(   ) Clínica Médica de Cães e Gatos II 
(   ) Técnica Cirúrgica 
(   ) Cirurgia de Pequenos Animais 

 (   ) Patologia Veterinária Geral 
(   ) Patologia Veterinária Especial 
(   ) Diagnóstico por Imagem 
(   ) Clínica Médica de Ruminantes I 
(   ) Clínica Médica de Ruminantes I 
(   ) Cirurgia de Grandes Animais 
(   ) Fisiopatologia e Biotecnologia da 
Reprodução I 
(   ) Fisiopatologia e Biotecnologia da 
Reprodução II 

 

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO:  

 

(    ) segunda-feira: (    ) 8:00 – 12:00     (    ) 14:00 – 18:00 
(    ) terça-feira:       (    ) 8:00 – 12:00     (    ) 14:00 – 18:00 
(    ) quarta-feira:     (    ) 8:00 – 12:00     (    ) 14:00 – 18:00 
(    ) quinta-feira:     (    ) 8:00 – 12:00     (    ) 14:00 – 18:00 
(    ) sexta-feira:       (    ) 8:00 – 12:00     (    ) 14:00 – 18:00 
 

ASSINATURA:______________________________________________________________ 

 

Data:_____/_____/2020. 

 


