
  PROCESSO SELETIVO Aprovação: 
 

 

Seleção para Estágio Voluntário no Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) 

 

 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 estágio voluntário no Centro de 

Controle de Zoonoses (CCZ). Ressaltamos, que esse edital foi baseado na existência de uma parceria 

entre a UNAMA e o CCZ. Os acadêmicos selecionados desenvolverão atividades presenciais no CCZ, 

devendo os mesmos se enquadrarem as suas normas e regulamento. 

 

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

matriculados do 3º e 5º período. As inscrições poderão ser realizadas através do email: 

veterinaria.parque@unama.br, no período de 21 a 25 de Junho de 2021. No ato da inscrição é preciso 

o candidato informar: nome completo; período; matrícula; e-mail; turma; local, dia e turno que deseja 

realizar o estágio, informar inclusive se tem disponibilidade para atividades nos finais de semana. 

Além de anexar seu histórico acadêmico.  

 
 
Art. 2º O processo seletivo será composto por uma entrevista (peso = 6) e análise do histórico 

escolar (peso = 4), sendo que em cada uma será atribuída a nota máxima de 10 (dez) pontos. A nota 

final será a média aritmética das notas atribuídas à entrevista e ao histórico escolar do aluno. 

Durante a entrevista o candidato será questionado sobre suas habilidades, além do seu interesse 

e disponibilidade na participação das atividades no CCZ. A mesma acontecerá no dia 28 de Junho de 

2021 a partir das 14h00 pela Plataforma Teams. O não comparecimento do candidato ou um atraso 

superior a 10 minutos resultará em eliminação do processo seletivo. 

 

Art. 3º Serão ofertadas dez (10) vagas para estágio voluntário no CCZ. 

 

Art. 4º A data de início das atividades e duração do período de estágio será informada com 

antecedência.  

 

Art. 5º O resultado final será divulgado no dia 30.06.21 no Blog Oficial do Curso e na Unidade. 

mailto:veterinaria.parque@unama.br


 

Art. 6º Um termo de compromisso e de seguro de vida deverá ser preenchido e assinado pelo aluno 

selecionado e entregue à Coordenação de Curso. 

 

Art. 7º Os casos omissos, as dúvidas e esclarecimentos a respeito da não seleção (aprovação), serão 

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

por parte dos discentes inscritos no processo seletivo.  

 

 

Belém, 18 de Junho de 2021 

 

 
___________________________________________________________ 

Profa. Lílian Ximenes 

Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária 

Unama Parque Shopping 


