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1. TIPO DE ESTÁGIO CONCEDIDO 

Apenas estágio curricular para alunos de medicina veterinária da própria UFV 

e/ou de outras Instituições de Ensino. 

2. ÁREAS DISPONÍVEIS PARA ESTÁGIO 

 Clínica; 

 Ambulatório cirúrgico; 

 Diagnóstico por imagem; 

 Cirurgia; 

 Anestesia. 

3. CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO 

 O estágio será mensal, iniciando-se no primeiro dia útil do mês, em uma 

única área entre as listadas acima (item 2). Caso haja disponibilidade de vaga 

e interesse do aluno, poderá ser aceito estágio por mais meses; 

 O candidato pode solicitar estágio priorizando as áreas até um máximo de 3 

opções de área; 

 A carga horária do estágio será de 40 horas semanais. 

4. SOLICITAÇÃO DO ESTÁGIO 

Todos os candidatos, estudantes da UFV ou de outra instituição de ensino 

superior, deverão obedecer aos requisitos abaixo: 

 Preencher e enviar o formulário de solicitação de estágio em: 

https://goo.gl/forms/M036zfjio9Gxm4ei1 ou clique aqui. 

 Enviar a seguinte documentação, em um único arquivo digital no formato 

pdf, para estagio.cccg.hvt@ufv.br (somente serão aceitas documentações 

recebidas nesse endereço eletrônico):  

o Histórico escolar;  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhDT6HGopSjGtDoJvLY6bhgh1B5TOxOH3D8t726b5RaARrXA/viewform?c=0&w=1
mailto:estagio.cccg.hvt@ufv.br


o Declaração de estar regulamente matriculado e apto para realizar o 

estágio curricular, assinada pelo órgão competente da Instituição de 

Ensino;  

o Currículo Lattes, sem comprovantes (O link para o currículo lattes 

deve ser preenchido no formulário). 

 O preenchimento incompleto, a falta de documento(s) exigido(s) ou 

solicitação por outros meios implicará no indeferimento automático da 

solicitação. 

 Para realizar o estágio é necessário que a Instituição de Ensino do aluno 

possua convênio com a UFV. 

 Para maiores informações consulte o site do Serviço de Estágios da UFV 

(http://www.estagio.ufv.br/).  

5. SELEÇÃO DOS PEDIDOS DE ESTÁGIO 

A seleção de estagiários será realizada semestralmente. Para os interessados 

em estagiar no primeiro semestre (janeiro a junho), a solicitação deverá ser 

encaminhada até 30 de novembro do ano anterior. Para os interessados em estagiar no 

segundo semestre (julho a dezembro), o pedido de estágio deverá ser encaminhado até 

30 de abril. 

O resultado da seleção será divulgado no site do Departamento de Veterinária, 

30 dias após o término de data de inscrição, no primeiro e segundo semestre, 

respectivamente. 

Os candidatos selecionados receberão mensagem eletrônica com a decisão 

contendo: deferimento ou indeferimento; possível orientador; e as demais instruções 

para regulamentar o estágio. Os alunos deverão confirmar o estágio em até 15 dias 

após o aceite, pela mesma via, caso contrário perderão direito a vaga. 

6. VESTIMENTAS E INSTRUMENTAIS OBRIGATÓRIOS 

 Clínica: roupa branca, jaleco, estetoscópio, termômetro e luvas de 

procedimento. 

 Ambulatório cirúrgico: roupa branca, jaleco, estetoscópio, termômetro e 

luvas de procedimento. 

 Diagnóstico por imagem: roupa branca, jaleco, estetoscópio, termômetro e 

luvas de procedimento. 

 Cirurgia: pijama cirúrgico, gorro cirúrgico, máscara cirúrgica, sapatilha pró-

pé, estetoscópio, termômetro e luvas de procedimento. 

 Anestesia: pijama cirúrgico, gorro cirúrgico, máscara cirúrgica, sapatilha 

pró-pé, estetoscópio, termômetro e luvas de procedimento. 

http://www.estagio.ufv.br/

