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A  Direção  do  Hospital  Veterinário  da  Regional  Jataí  da  Universidade  Federal  de  Goiás 
(HV/REJ/UFG)  convida  alunos  regularmente  matriculados  no  Curso  de  Pós-graduação  em 
Biociência Animal (PPGBA) da REJ/UFG a apresentarem propostas para obtenção de bolsas de 
formação em nível de Mestrado

OBJETIVO

Fomentar  a  formação  de  recursos  humanos  qualificados  e  fortalecer  o  PPGBA/REJ/UFG, 
recomendado pela CAPES, mediante a concessão de bolsas a alunos de mestrado.

OBRIGAÇÕES

Responsabilizar-se pelas atividades do setor de internação do HV/REJ/UFG supervisionando os 
médicos  veterinários  residentes  plantonistas  e  monitorando  os  animais  de  companhia 
internados no período das 19h:00min as 07h:00min de segunda a sexta feira e plantões de 24 
horas nos finais de semana/feriados, sendo estes em datas pré-estabelecidas de forma a não 
ultrapassar 40 horas semanais.

CRONOGRAMA

Período inscrição: 26/04/2017 a 27/04/2017

Período analise e entrevista: 28/04/2017

Divulgação resultado preliminar: 28/04/2017

Início das atividades: 02/05/2017

A bolsa de mestrado será concedida pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor de R$ 1.800,00 
(um mil e oitocentos reais), podendo ser renovada de ofício pelo prazo máximo de até 12  
(doze) meses.

PROPONENTES ELEGÍVEIS

O candidato à bolsa deve atender aos seguintes requisitos mínimos:

3.1 Estar regularmente matriculado no PPGBA/REJ/UFG – curso de Mestrado;

3.2 Ser orientado por docente credenciado no PPGBA /REJ/UFG;

3.3 Não ser beneficiado por outra bolsa, de qualquer natureza, durante toda a vigência



da bolsa concedida pelo HV/REJ/UFG.

DOS REQUISITOS E DAS CONDIÇÕES

Do Proponente

Comprovar titulação mínima de especialista ou de residência em medicina veterinária na área 
de clínica, cirurgia e anestesiologia de animais de companhia.

Das vagas

Para o Processo Seletivo o HV/REJ/UFG disponibilizará 02 (duas) vagas, não sendo obrigatório o 
preenchimento de todas as vagas.

DAS INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser realizadas pelo próprio candidato, na Secretaria do HV/REJ/UFG (com 
a servidora Karissa Fátima de Andrade) no período de 26/04/2016 a 27/04/2016, no horário 
das 07h:00min às 12h:00min horas, mediante a entrega dos seguintes documentos:

a) Formulário de inscrição do candidato, devidamente preenchido com letra legível (Anexo 1);

b) Cópia do currículo Lattes com documentos comprobatórios;

c) Cópia do RG e CPF;

d)  Declaração  do  Curso  de  Pós-Graduação  em  Biociência  Animal  que  está  regularmente 
matriculado;

e) Cópia da cédula do CRMV-GO e do Certificado que comprova a titulação exigida;

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

O exame de seleção será realizado por uma comissão de professores do Conselho Diretor do 
HV/REJ/UFG e um representante dos docentes do curso de Pós-graduação em Ciência Animal  
designada pelo Conselho Diretor do HV/EVZ/UFG e constará das seguintes etapas:

a) 1ª etapa: análise e pontuação do currículo Lattes (conforme Anexo 2);

b) 2ª etapa: entrevista

DATA: 28/04/2017

HORÁRIO: 08h:00min horas

LOCAL: sala da direção do HV/REJ/UFG



DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

O resultado preliminar será divulgado, via publicação da ata do processo de seleção no site do 
HV/REJ/UFG  no  dia  28  de  abril  de  2017,  cabendo  recurso  no  prazo  de  24  horas  após  a  
divulgação do resultado preliminar. Na ata final, a ordem dos selecionados será disposta em 
ordem decrescente das médias gerais obtidas.

                                                                                                           Jataí, 25 de abril de 2017

______________________________________

Prof.ª Dr.ª Andréia Vitor Couto do Amaral

Diretora do Hospital Veterinário – Regional Jataí/UFG
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Anexo 1 – Ficha de Inscrição do Edital 01/2017

NOME COMPLETO: 

RG:

CPF:

CRMV-GO

ENDEREÇO COMPLETO:

TELEFONES:

e-mail:



ANEXO 2 – Critérios de pontuação do Currículo Lattes

1- Formação acadêmica Pontos por título Página(s) Pontuação atingida

Curso  de  especialização  Lato  Sensu 
concluído

3 pt/curso

máximo 9 pts

Programa de residência multiprofissional ou 
uniprofissional registrado no MEC

6 pt/curso

máximo 12 pts

2- Atividades acadêmicas 
extracurriculares

Pontos Página(s) Pontuação atingida

Participação  em  programa  de  Iniciação 
científica (PIBIC, PIVIC, PIBIT, PROLICEN 
e equivalentes)

2,0 pt/semestre

Participação em programa de educação e 
extensão (PET, PROBEC, PROVEC, PIBID 
e equivalentes)

0,5 pt/semestre

Monitoria 0,5 pt/semestre

Bolsista de apoio técnico 0,5 pt/semestre

3- Eventos e atividades acadêmico-
científicos

Pontos Página(s) Pontuação atingida

Apresentação de palestra ou comunicação 
científica ou acadêmica

0,2 pt/palestra

Participação  em  evento  científico  ou 
acadêmico

0,2 pt/evento

máximo 2 pts

Curso  científico  ou  acadêmico  ministrado 
com até 19h

0,3 pt/curso

máximo 3 pts

Curso  científico  ou  acadêmico  ministrado 
com 20h ou mais

0,5 pt/curso

máximo 5 pts

Participação  em  curso  científico  ou 
acadêmico com até 19h

0,2 pt/curso

máximo 4 pts

Participação  em  curso  científico  ou 
acadêmico com 20h ou mais

0,4 pt/curso

máximo 4 pts



Para uso da Comissão de Seleção – Totalização dos Pontos

Item

Formação acadêmica

Atividades acadêmicas extracurriculares

Eventos e atividades acadêmico-científicos

Pontuação final


