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EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DO 

PROJETO VIVÊNCIAS 

Número: 001 
 

Aprovação: 

Direção de Centro 

 
 

UNIDADE: Universidade da Amazônia – UNAMA PARQUE SHOPPING 

CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA 
 

A Coordenadora LÍLIAN KÁTIA XIMENES SILVA do Curso de MEDICINA VETERINÁRIA da UNIVERSIDADE 

DA AMAZÔNIA – UNAMA PARQUE SHOPPING, no uso de suas atribuições resolve: 

 

Ficam abertas as inscrições para o processo seletivo do PROJETO VIVÊNCIAS 2021.1.  

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1º As vagas serão destinadas a alunos regularmente matriculados do 3º e 5º período do curso. O aluno 

só  poderá estagiar no seu contraturno. 

2º Esse processo seletivo compreenderá a aplicação das seguintes fases: 

2.1 – Inscrição do candidato com envio da Ficha de Inscrição e Histórico Acadêmico, de caráter 

CLASSIFICATÓRIO; 

2.2 – Homologação das Inscrições; 

DAS INSCRIÇÕES NO PROJETO VIVÊNCIAS 

3° As inscrições poderão ser realizadas através do email: veterinaria.parque@unama.br. 

No ato da inscrição é preciso o candidato anexar seu histórico acadêmico e ficha de inscrição 

devidamente preenchida. Além de informar o local e o dia que deseja a vaga do estágio. 

4° Período de Inscrição: 21/06/2021 a 25/06/2021; 

DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

5° Somente o candidato devidamente matriculado terá sua inscrição homologada; 

5.1 - DATA da Homologação: 26/06/2021; 

5.2 - LOCAL de Divulgação: Blog Oficial do Curso e Unidade; 

DIVULGAÇÃO DAS DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS 

6° Resultado Final da Seleção: 28/06/2021; 

6.1 – Horário: 18h00; 

6.2 – Local: Blog Oficial do Curso e Unidade; 

 

Os casos omissos, as dúvidas e esclarecimentos a respeito da não seleção no projeto, serão apreciados 

somente pela comissão docente responsável, não cabendo qualquer modalidade de recursos por 

parte dos discentes inscritos no processo seletivo. 
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DA INVESTITURA NO PROJETO VIVÊNCIA 

7° Um termo de compromisso e de seguro de vida deverá ser preenchido e assinado pelo aluno selecionado e 

entregue à Coordenação de Curso. 

8° O período de vigência do projeto será de Julho a Setembro de 2021. 

9° Cada aluno participante do projeto deverá cumprir no Projeto Vivências, a carga horaria de 12/h semanais de 

prática, durante o turno matutino, vespertino ou noturno. 

10° Ao final do projeto deverá ser entregue as fichas de frequência e o memorial das atividades desenvolvidas 

no Projeto Vivências, que deverão ser entregues duas semanas após o término da prática do projeto. Os 

documentos deverão conter registros fotográficos das atividades vivenciadas durante o projeto e deverá ser 

entregue na Coordenação do Curso. 

11° A entrega do certificado do Projeto Vivências, ocorrerá somente mediante a apresentação do item 

contido no  1    0 º 

12° O aluno terá que ter frequência mínima de 75% de participação no projeto. 

13° O aluno que, após ser aprovado, iniciar o projeto e abandonar, ficará impedido de participar de 

quaisquer projetos de extensão oferecido por esta Universidade, no semestre seguinte ao que houve o 

abandono. 

14° Os locais ofertados para as vivências e o número de vagas disponíveis com os respectivos requisitos 

para participação encontram-se discriminados nos anexos. 

ANEXO 1 
 

LOCAL REQUISITOS VAGAS RESPONSÁVEL 

HOSPITAL 
VETERINÁRIO 

PÚBLICO DE BELÉM 
Dr. VAHIA 

Matriculado no 3° e 
5° Semestre  

Sábado ou Domingo 

7h00 às 19h00 

4 no Sábado 
4 no Domingo  
 
 

 
 

LÍLIAN KÁTIA 
XIMENES SILVA 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE PROJETO VIVÊNCIAS 
 
 

 
Declaro para os devidos fins que Eu, _________________________________________________ , aluno 

(a) do ____º semestre do Curso de _______________________ da Universidade da Amazônia – 

 
UNAMA,   matrícula   n°_______________   lotado(a)    no    Campo    de    Prática    do    Projeto Vivências

 ____________________________________________________________________________________ , 

Turno: TARDE, me comprometo a cumprir a carga horária total designada pelo projeto e a executar minhas 

funções com responsabilidade e ética, zelando pelo bem estar dos que convivem comigo e pela imagem da 

instituição que me recebe. 

 

Fico ciente de que devo ter responsabilidade de me apresentar ao local do estágio devidamente trajado 

(uso do jaleco quando for o caso ou camisas da UNAMA + calça e tênis) e utilizando o crachá em local visível; de 

cumprir o horário designado para as minhas atividades e que devo apresentar ao final do projeto os trabalhos 

constantes do Edital Vivências/2018. Caso não cumpra, fico ciente de que poderei ser desligado das ações do 

projeto a qualquer momento, podendo neste caso vir a sofrer restrições em minhas participações em outros 

projetos futuramente ofertados pela instituiçã 

ANEXO 2 

                                                                     FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

PREENCHER DE FORMA LEGÍVEL (LETRA DE FORMA) 
 

NOME COMPLETO    

DATA DE NASCIMENTO   

MATRÍCULA:  CURSO:        

PERÍODO QUE ESTÁ CURSANDO ATUALMENTE:  TURMA:      

ENDEREÇO:           

CEP: CPF:   RG:    

TELEFONE:   CELULAR:        

E-MAIL:           

LOCAL PRETENDIDO PARA A VIVÊNCIA:       

 
 

Belém, de de    
 
 
 
 
 

Assinatura do aluno 


