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SELEÇÃO PARA COLABORADORES NO PROJETO DE EXTENSÃO: ATENDIMENTO 

DE EQUIDEOS E RUMINANTES NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA 

O Centro de Desenvolvimento da Pecuária da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia 

torna público o processo seletivo para colaboradores voluntários para o projeto de 

Atendimento de equídeos e ruminantes no Centro de Desenvolvimento da Pecuária com as 

atividades sendo realizadas em Oliveira dos Campinhos. 

1. DAS INSCRIÇÕES (PERÍODO E LOCAL) 

As inscrições deverão ser realizadas de 1° a 17 de março de 2023 o mediante 

preenchimento de formulário no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVDWeJyyCtbcvoPWVvDFCAQ6wQSEJuVm

Ajt8rJNiZpDOo0Og/viewform?usp=sf_link no Google Formulário®. 

As entrevistas serão realizadas entre os dias 20 e 22 de março de 2023 em horário à 

combinar. 

Local: Setor de Grandes Animais do Hospital de Medicina Veterinária da UFBA 

(HOSPMEV) ou por via remota em plataforma online a combinar com o docente. 

2. DOS REQUISITOS 

2.1 Estar regularmente matriculado no curso de Medicina Veterinária da UFBA. 

2.2 Ter disponibilidade de 12 horas semanais para as atividades do programa. 

3. DESCRIÇÃO 

A seleção tem como objetivo possibilitar aos discentes de graduação em Medicina 

Veterinária da EMEVZ-UFBA participarem como colaboradores voluntários do projeto 

“Atendimento de Equídeos e Ruminantes no Centro de Desenvolvimento da Pecuária”. 

O projeto oportunizará, ao estudante selecionado, o desenvolvimento de 

conhecimento prático para a formação de clínica médica de equídeos e ruminantes, por meio 

do acompanhamento do atendimento clínico de animais encaminhados ao CDP, visitas às 

propriedades rurais, realização de exame clínico, exames laboratoriais, exames de imagem 

e aplicação de terapias, sempre sob supervisão do médico veterinário do corpo técnico do 

CDP e /ou docente responsável. 
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O acadêmico selecionado atuará como colaborador por 04 (quatro) meses de 

atividades. Perderá automaticamente a vaga, o acadêmico que se graduar ou aquele que 

não cumprir as obrigações para as quais foi selecionado, conforme avaliação do corpo 

técnico responsável – Professores e Técnicos Médicos Veterinários. Será garantido ao 

estudante certificação com carga horária equivalente às atividades efetivamente realizadas. 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção será realizada pelo coordenador do CDP, Professor Domingos Cachineiro 

Rodrigues Dias (dcrdias@ufba.br).  

Os candidatos deverão realizar uma entrevista e selecionados conforme os seguintes 

critérios:  

i) Protocolo de vacinação contra a COVID completo para sua faixa etária 

ii) Período (semestre) que o candidato se encontra; 

iii) Disponibilidade; 

iv) Coeficiente de rendimento. 

5. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado será divulgado no dia 27 de março de 2023, nos quadros de aviso da Escola 

de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA.  

6. DA POSSE DA VAGA 

A partir da divulgação do resultado, caso haja dúvidas o aluno selecionado deverá entrar em 

contato com o CDP via e-mail (ufbacdp@ufba.br) para maiores informações com relação à 

hospedagem, alimentação entre outras. 

Havendo desistência, a substituição do colaborador poderá ser feita a qualquer tempo do 

período do projeto (semestral ou anual), através da convocação de candidato aprovado no 

processo seletivo, seguindo-se os critérios estabelecidos, ou mediante nova seleção, caso 

não haja mais candidatos habilitados. 

As atividades se iniciarão no dia 03 de abril e estendem-se até 12 de agosto de 2023, com 

planejamento das ações e escalas determinada e supervisionadas pelo do Professor/ 

Técnico Médico Veterinário Orientador/ Coordenação do CDP. 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O estudante selecionado deverá apresentar ao Professor Orientador relatório global 

de suas atividades, contendo uma breve avaliação do seu desempenho, da orientação 

recebida e das condições em que desenvolveu suas atividades. Todas as dúvidas relativas 

ao processo seletivo e/ou ao desempenho das funções do colaborador serão esclarecidas 

no momento da entrevista e/ ou posse do acadêmico selecionado. 
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8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFETIVAÇÃO 

8.1 Comprovante de matrícula na UFBA 

8.2 Carteira de vacinação do estudante 

8.3 Cópias da Carteira de identidade e CPF do estudante  

 

 

 

Salvador, 1° de março de 2023. 

 

 
________________________________ 

Professor Domingos Cachineiro Rodrigues Dias 

Coordenador do CDP 

 

 

________________________________ 

Professor Moisés Dias Freitas 

Coordenador do projeto 




