
  PROCESSO SELETIVO Aprovação: 
 

 
Seleção para Núcleo de Estudo Aplicado à 

Medicina Veterinária - NEAVET 

 

 Coordenação do Curso 
  

   de Medicina Veterinária 

  

UNIDADE: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA – UNAMA PARQUE SHOPPING. 

CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA.   
 

 

A coordenadora LÍLIAN KÁTIA XIMENES SILVA do Curso de BACHARELADO EM 

MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA – UNAMA Parque 

Shopping, no uso de suas atribuições torna público a chamada para a seleção de acadêmicos de 

Medicina Veterinária para compor o corpo de membros efetivos do Núcleo de Estudos Aplicados à 

Medicina Veterinária - NEAVET, vinculado ao curso supracitado. 
 

O NEAVET desenvolve atividades de ensino, extensão, pesquisa, e afins, de interesse 

acadêmico e profissional, e tem como preceptor a Profa. Dra. Lílian Kátia Ximenes Silva e como 

colaboradores os demais docentes do curso de Medicina Veterinária desta instituição.  

 
 
Art. 1º Poderão se inscrever acadêmicos de Medicina Veterinária que estejam regularmente 

matriculados do 1º ao 6º período. As inscrições poderão ser realizadas no período de 13 a 17 de 

setembro de 2021 através do e-mail: neavett.unamaps@gmail.com. No ato do mesmo, é preciso o 

candidato informar: Nome completo; Período (semestre); Matrícula; Turma; Telefone e E-mail.  

 
 
Art. 2º O processo seletivo será composto por 2 fases (Entrevista e Seminário) no dia 29 de 

setembro, sendo que em cada uma será atribuída a nota máxima de 10 (dez) pontos. 

1ª Fase: Entrevista  

O candidato será questionado sobre suas habilidades, além do seu interesse e disponibilidade 

na participação das atividades desenvolvidas pelo NEAVET. A entrevista acontecerá no dia 29 de 

setembro de 2021, a partir das 13h00, na UNAMA Parque Shopping, de maneira individual. 

 2ª Fase: Seminário  

O candidato será avaliado por uma comissão examinadora formada por 2 membros (1 

acadêmico e 1 professor), onde terá o tempo máximo de 10 minutos para apresentação de um tema da 

medicina veterinária, escolhido pelo próprio candidato. A apresentação ocorrerá no dia 29 de 

setembro de 2021, após ter ocorrido a 1ª fase (entrevista) de maneira individual.  

O não comparecimento do candidato ou um atraso superior a 10 minutos resultará em 

desclassificação. Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são: maior pontuação na apresentação 

e cursando período superior.  
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Art. 3º Serão ofertadas dez (10) vagas para membros efetivos do NEAVET. 

 

Art. 4º A data de início das atividades e apresentação dos novos membros será informada com 

antecedência.  

 

Art. 5º Em caso de exclusão ou abandono de algum membro, a Diretoria reserva-se ao direito de 

preencher a vaga remanescente por meio de lista de espera a partir da seleção realizada.    

   

Art. 6º Qualquer item omisso, será tratado e avaliado pela Diretoria.  

 

 

 
 

 

Belém, 13 de Setembro de 2021 
 
 
 
 
 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Lílian Kátia Ximenes Silva  

Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária 

 

 

 

 

 


