
Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 
    

                                                                                                                           

Seção de Veterinária /FPMZB   15/10/20196 - 8:10 
Fone: (31) 3277-7278 
 

                                                                                                                                                            

EDITAL - ESTÁGIO CURRICULAR SEÇÃO DE VETERINÁRIA 

2º SEMESTRE 2019 

 

A Seção de Veterinária da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica – FPMZB torna público que 

do dia 14 a 27 de outubro de 2019 estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos para 

preenchimento de 3 (três) vagas mensais para estágio curricular com duração de 30 dias no Hospital 

Veterinário da Gerência de Jardim Zoológico da FPMZB a ser realizado no período de janeiro a julho de 

2020.  

 

 

Dos objetivos: 

 

I. O Programa de Estágio da Seção de Veterinária da Fundação de Parques Municipais e 

Zoobotânica - FPMZB tem como objetivo demonstrar a rotina de um Hospital Veterinário 

responsável pelos animais do Jardim Zoológico e Parques Municipais da FPMZB, 

proporcionando integração entre o conteúdo teórico ministrado na universidade com a 

prática profissional, para qualificação do aluno ao mercado de trabalho e na melhora do 

desempenho prático e ético da Medicina Veterinária; 

 

 

Da seleção: 

 

I. Podem se candidatar a vaga de estágio os(as) estudantes do nono e décimo período (último 

ano) de Medicina Veterinária, devidamente matriculados(as) em Instituições de Ensino 

Superior Brasileiras e que já tenham cumprido os créditos e aprovados pelo menos nas 

disciplinas de “técnica operatória”, “anestesiologia” e “patologia veterinária”, ou suas 

disciplinas correspondentes dependendo da IES. Os interessados devem enviar currículo, 

carta de recomendação, carta de intenção e o histórico acadêmico para o email 

estagiovetzoobh@gmail.com. 

A seleção será feita através de análise dos documentos enviados e TODOS os(as) 

candidatos(as), aprovados ou não, serão comunicados por email até o dia 01/11/2019.  
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Após aprovado o aluno deverá enviar os seguintes documentos para o Departamento de 

Recursos Humanos da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica quando solicitado:  

 

                     - Currículo 

                     - Cópia da carteira de identidade e CPF 

                     - Comprovante de residência 

                     - Atestado médico 

                     - Comprovante de matrícula e frequência (original ou digital cuja autenticidade possa ser 

comprovada). 

                     - Apólice do Seguro Pessoal da Instituição de Ensino.  

                     - Cópia do cartão de vacina com comprovação de vacinação de febre amarela, hepatite B, tétano e 

raiva realizada até 15 dias antes do início do estágio 

 

 

Do estágio 

 

I. O estágio é realizado de forma voluntária, sem remuneração e terá duração de 30 dias. Este 

período poderá ser inferior quando solicitado pelo(a) estudante na fase de produção do 

Termo de Estágio. Os trabalhos dos estagiários iniciam-se às 8:00 e terminam às 17:00, 

podendo este horário ser estendido de acordo com a necessidade da Seção de Veterinária. 

Quando necessário, aos finais de semana, os estagiários trabalharão em regime de escala de 

revezamento sempre no horário de 7:00 às 16:00, compensando as horas trabalhadas 

durante a semana, de acordo com o seu limite de horas semanais a serem trabalhadas. 

Atrasos consecutivos e rotineiros e/ou faltas não justificadas acarretarão no cancelamento 

do estágio. A entrega da declaração de estágio para fins comprobatórios será realizada ao 

final do estágio, mediante entrega da avaliação de estágio, relatório de estágio e 

apresentação de um seminário com duração de 30 minutos com tema a ser definido pelos 

médicos-veterinários da FPMZB – GJZ. 

 

 

 

II.  As funções básicas dos estagiários são:  

i. Auxiliar os tratadores de animais da Seção de Veterinária na limpeza dos recintos e na   

              alimentação dos animais internados/alojados no Hospital Veterinário; 

ii. Auxiliar os médicos-veterinários nos procedimentos de acordo com a orientação e 

divisão de tarefas que o técnico determinar para aquele procedimento; 

iii. Auxiliar os técnicos nos procedimentos necroscópicos; 
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iv. Executar funções específicas determinadas pelos técnicos relacionadas ao manejo dos 

animais 

v. Zelar pela organização do espaço durante os procedimentos retirando e descartando  

             adequadamente os materiais já utilizados  

vi. Estar atento à programação diária e auxiliar na organização do material, principalmente 

quando os procedimentos forem executados fora do ambiente hospitalar; 

vii. Auxiliar no preenchimento de fichas e relatórios (físicos ou digitais) relacionados aos 

animais manejados naquele dia 

viii. Auxiliar na organização e arquivamento de fichas de acordo com as orientações da 

Assistente Administrativo 

ix. Auxiliar no controle de estoque dos medicamentos e materiais hospitalares dando baixa 

em livro específico 

x. Auxiliar a técnica de patologia clínica na execução dos exames coproparasitológicos, 

hematológicos e limpeza de vidraria. 

 

 

Do estagiário: 

 

I. É direito do estagiário: 

i. Receber orientação para realizar as atividades previstas no Programa de Estágio; 

ii. Expor ao supervisor de estágio quaisquer problemas de ordem pessoal, que 

dificultem ou impeçam a realização do estágio, para que se possam buscar 

soluções; 

iii. Os estagiários devem trazer estetoscópio e termômetro, porém estes materiais 

deverão ser desinfetados na entrada e saída do Hospital Veterinário e não 

devem ser utilizados em clínicas veterinárias externas à FPMZB durante a 

realização do estágio.  

 

II. É dever do estagiário: 

i. Estar segurado contra acidentes pessoais; 

ii. Zelar e ser responsável pela manutenção das instalações e equipamentos; 

iii. Respeitar a hierarquia da FPMZB, obedecendo as determinações de serviços e 

normas, incluindo os técnicos, tratadores e outros funcionários; 

iv. Manter elevado padrão de comportamento e de relações humanas condizentes 

com as atividades a serem desenvolvidas; 
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v. Guardar sigilo de tudo que diga respeito à documentos, imagens, protocolos e 

demais assuntos relacionados à FPMZB, exceto em situações onde exista 

autorização dos supervisor de estágio; 

vi. Conhecer e exercer preceitos do código de ética do médico veterinário; 

vii. Zelar pelo bem-estar dos animais em todos os ambientes e situações; 

viii. Respeitar horários, prazos, cronograma de tarefas e escalas; 

ix. Deixar celulares e outros aparelhos eletrônicos no modo silencioso e não utilizá-

los durante os procedimentos, salvo quando solicitado; 

x. É vetada a entrada do estagiário sem a presença de um técnico e/ou tratador 

nos recintos; 

xi. O estagiário deve prezar pela segurança própria e dos outros. 

xii. Não registrar e/ou divulgar imagens e vídeos sobre as atividades realizadas, a 

não ser, com a expressa autorização do supervisor do estágio. 

xiii. Vestir-se adequadamente para o serviço, sendo proibido o uso de roupas de 

cores chamativas, calçados abertos, perfumes ou cremes com perfume e unhas 

longas (risco de lesão para os animais durante o exame físico). É aconselhável 

retirar os acessórios como brincos longos, pulseiras, relógios e anéis quando for 

manusear algum animal sob o risco de lesões corporais provocadas pelos 

mesmos.  

 

 

Ao supervisor compete: 

 

I. Auxiliar o estagiário, prestando esclarecimentos sobre os casos e as condutas realizadas; 

II. Supervisionar e orientar o aluno no cumprimento do estágio; 

III. Relatar a frequência, carga horária e o desempenho do estagiário; 

IV. Informar quaisquer irregularidades relativas ao estágio à diretoria e IES de origem; 

V. Avaliar o aluno durante todo o período de estágio; 

VI. Colaborar com o estagiário, facilitando o acesso a dados, fontes e referências. 

 

 

Disposições Finais: 

 

I. Casos de desentendimentos e/ou de desrespeito aos deveres que não forem resolvidos 

juntamente ao supervisor do estágio serão encaminhados à IES de origem, que tomará as 

decisões cabíveis; 
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II. Este regulamento poderá ser modificado pela FPMZB sem aviso prévio, visando sempre a 
melhoria da convivência e serviços e do bem-estar dos animais. 

III. Ao se inscrever para esta seleção, o candidato inscrito declara, tacitamente, que conhece e 
concorda com as regras do presente regulamento. 

 


