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O castramóvel de Santarém oferece estágio extracurricular voluntário para acadêmicos em Medicina 

Veterinária no período Agosto de 2021 à Novembro de 2021. 

 

1. INSCRIÇÕES 

1.1 PERÍODO: PERÍODO: 06 à 13 de Agosto 2021. 
1.2 LOCAL: CCZ (Centro de Controle de Zoonoses – Castramóvel) 

1.3 PERÍODO DO ESTÁGIO: 23 de agosto de 2021 à 30 de novembro de 2021. 

 

2 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver competências próprias da atividade profissional, dentro das especificidades do 

Castramóvel, exercendo atividades compatíveis com o seu curso, para complementação de sua formação 

acadêmico-profissional. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO 

 

3.1. DAS ATIVIDADES: 

O estagiário será acompanhando e/ou orientado por um supervisor Médico Veterinário do 

Castramóvel, desenvolvendo durante o estágio as seguintes atividades: 

 

3.1 Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais: 

- Acompanhamento das atividades no setor de armazenamento e distribuição de medicamentos 

veterinários; 

- Acompanhamento das atividades de rotina de pacientes em atendimento clínico; 

- Acompanhamento das atividades de rotina cirúrgica de pacientes em atendimento; 

- Acompanhamento das atividades de rotina de esterilização de material. 

 

3.2 DO OBJETIVO 

Contribuir com a formação, experiência e conhecimento profissional na área Médica Veterinária 

como estipulado no plano de atividades de estágio (ANEXO 1). 

 

3.3 DO PERÍODO 

O estágio terá a carga horária mínima de 10 horas e máxima 20 horas semanais, com o período 

máximo de estágio de 3 (três) meses, este não conferindo vínculo empregatício conforme lei trabalhista 

vigente no país. 

 

3.4 PUBLICO ALVO 

Preferencialmente, alunos do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário da Amazônia 

- UNAMA devidamente matriculados, com disponibilidade de horário mediante escala, não coincidindo com 

horários de aulas. As vagas não preenchidas nesse processo seletivo serão destinadas à alunos do curso de 

Medicina Veterinária de outras Instituições de Ensino. 

 

3.5 CONTRAPRESTAÇÃO INSTITUCIONAL 

O estagiário selecionado receberá ao longo do período certificado de participação em estágio 

extracurricular, sem qualquer ônus financeiro para o estagiário. 

 

 
3.6 DAS VAGAS DE ESTÁGIO 
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Setor Horários Pré-Requisito Vagas 

Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais Manhã 7 às 12h* Concluído o 5º Semestre  

04 

Total de vagas ofertadas 04 

 

*Estágio com carga horária de segunda à sexta. 

 

** Estágiário deve ter disponibilidade para ações no finais de semanas e/ou feriados. 

 

4. SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

O candidato deverá enviar ficha no CCZ – setor do Castramóvel e os seguintes documentos: 

4.1 Ficha de inscrição do aluno devidamente preenchida (ANEXO 2, disponível ao final desse edital) 

4.2 Histórico escolar (disponível no seu portal do aluno); 

4.3 Currículo no Modelo Lattes. 

4.4 Comprovante de matrícula do semestre atual (disponível no seu portal do aluno); 

4.5 Comprovante de residência atualizado; 

 

5. SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

5.1 Os candidatos serão selecionados pelo Castramóvel através da entrega do histórico escolar, 

currículo e disponibilidade de horário para o estágio conforme preenchimento da ficha de inscrição. (Anexo 

2 desse edital). 

5.2 O critério de classificação será disponibilidade de horas do aluno para estágio no Castramóvel, 

a média aritmética das notas apresentadas no histórico escolar, ordenados de forma decrescente, nas vagas 

destinadas para cada dia. Em caso de empate, a vaga será definida de acordo com as seguintes regras: na 

ordem de média de semestre mais recente e posterior análise pela coordenação e do supervisor do estagiário 

no Castramóvel. 

5.3 A relação dos alunos classificados será disponibilizada no Blog do curso de Medicina Veterinária 

da Unama e na rede social instagram (@medicinaveterinariaunama) até o dia 18/08/2021. 

5.4 O(s) estudante(s) inscritos(s), porém não selecionados(s), poderá(ão) ser, posteriormente, 

convocado(s) a participar do Estágio Extra Curricular que se refere esse edital, caso àquele(s) que tenha(m) 

sido selecionado(s), seja(m) excluído(s) por descumprimento das normas aqui estabelecidas. ´ 

 
 

5. AVALIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS 

5.1. Durante a realização, o estagiário poderá ser convidado a apresentar um caso clínico para 

discussão referente à área do estágio para os Médicos Veterinários do Castramóvel; bem como realização 

de relatórios semanais/mensais dos casos acompanhados. 

5.2. O estagiário terá direito a um certificado emitido pelo Castramóvel, na seguinte situação: 

obtenha o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de presenças da carga horária estabelecida para o 

período de estágio objeto deste edital. 

 
 

6. MANUTENÇÃO DA VAGA 

 

O estágio será automaticamente cancelado caso o estagiário tiver mais de 2 (DUAS) faltas no 

mesmo mês, sem nenhum comprovante ou atestado médico com a devida justificativa. 
 

7. MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
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O estagiário deverá trazer para o estágio, os seguintes materiais: 

 

I. Estetoscópio e termômetro; 

II. Pijama cirúrgico completo; 

 
 

Santarém, 05 de agosto de 2021. 
 

 

 

____________________________________ 

Coordenadora do Castramóvel  
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Acompanhamento em atendimento clínico de animais de pequeno porte; 

 
Acompanhamento do animal durante realização de exames de patologia clínica; 

Acompanhamento de procedimentos em terapia intensiva e de atendimento do 

animal em emergências. 

Acompanhamento em atendimento cirúrgico de animais de pequeno porte, nos 

diferentes momentos: 

 

 

 

pré-cirúrgico, 

cirúrgico, 

pós-
cirúrgico. 

Acompanhamento de procedimentos anestésicos. 

Acompanhamento nas atividades de lavagem e esterilização de material 

cirúrgico; Acompanhamento nas atividades administrativas e veterinárias 

Anexo 1 

Castramóvel - Plano de Atividades do Estágio 

Extra Curricular 
 

Aluno(a):  Matrícula: 

Curso: Medicina Veterinária   

Local de Estágio:   

Endereço:   

Telefone:   

Início: Final
: 

 

Carga horária diária: 5 horas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do aluno(a)      INSTITUIÇÃO DO ALUNO 

               (Assinatura e carimbo) 

 

 

CONCEDENTE 

(Assinatura e carimbo) 



 

 

 

 

 

CASTRAMÓVEL 

 
 
 

(Anexo 2) 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

NOME : SEMESTRE ATUAL: 

RG: CPF: 

ENDEREÇO: Nº: FONE: ( ) 

BAIRRO: CIDADE: UF: CEP 

E-mail: 

INSTITUIÇÃO: 

Nº DE MATRICULA: 
 

 

 

 
Marque seus dias disponíveis para estagiar conosco: 

( ) Segunda 

(   ) Terça 

(  ) Quarta 

(  ) Quinta 

( ) Sexta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (93) 99154-2988 

Avenida Moaçara, 735 – Floresta 

CEP: 68005-270 Santarém/PA 


