ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000
EDITAL NO 01/2021 DE PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
REMUNERADO NO SETOR VETERINÁRIO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO MANGAL DAS GARÇAS
A Organização Social Pará 2000 torna pública a abertura de processo seletivo para
preenchimento de 01 (uma) vaga, para estágio remunerado de nível superior.
1. DO ESTÁGIO - O estágio de que trata este edital terá vigência de 12 (doze) meses com
possibilidade de prorrogação por outros 12 meses. O valor da bolsa é de R$ 550,00
(quinhentos e cinquenta reais), vale alimentação de R$ 300,00 (trezentos reais) e vale
transporte.
2. DAS VAGAS - Será oferecida 01 (uma) vaga, conforme quadro abaixo:
Vaga
01

Local do estágio
Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Horario do estágio
08:00 - 14:00

3. DAS INSCRIÇÕES - As inscrições deverão ser realizadas via e-mail no endereço
mangaldasgarcas@para2000.com.br, com o título: “Estágio veterinária’’ no período de 11 a
25 de maio de 2021.
3.1 Poderão se inscrever na vaga deste edital alunos de medicina veterinária cursando 3o
a 7o semestre desde que atendam os requisitos estabelecidos no item 4.
3.2 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar: ficha de inscrição preenchida,
cópia da cédula de identidade, comprovante de matrícula, histórico escolar e currículo
vitae
3.3 O candidato que entregar a ficha de inscrição preenchida de forma incompleta ou de
forma incorreta ou, ainda, que não entregar toda a documentação estabelecida no item
3.2, terá sua inscrição indeferida.
3.4 A lista das inscrições deferidas e homologadas será divulgada no dia 27 de maio de
2021 nas redes sociais do Mangal e no email dos inscritos.
4. DOS REQUISITOS - Para inscrição no processo seletivo, o candidato deverá:
a) Estar cursando de 3o a 7o semestre do curso de medicina veterinária e não ter
conclusão prevista para o período de estágio;
b) Não possuir nenhum vínculo empregatício ou estágio remunerado;
c) Ter no mínimo 18 anos;
d) Ter interesse e experiência de estágio na área de clínica, preferencialmente de
animais silvestres e/ou exóticos
e) Ter noções básicas de informática;
f) Aos estudantes portadores de deficiência é assegurado o direito de participar do
programa de estágio (Parágrafo 2o, Art. 3o da Portaria No 313 de 14/09/2007). Serão
aceitas inscrições de candidatos com deficiência desde que as atribuições do cargo
sejam compatíveis com a deficiência de que seja portador o mesmo.
5. DA SELEÇÃO - A seleção dos candidatos será feita por uma comissão examinadora, formada
pela equipe técnica do Parque Mangal das Garças.
5.1 A avaliação de currículo é de caráter eliminatorio e será feita no dia 28 de maio. No
final do mesmo dia será publicado nas redes sociais do Mangal e enviado por e-mail os 5
candidatos pré-selecionados para comparecer à entrevista nas instalações do Parque
Mangal das Garças.
5.2 As entrevistas serão realizada nos dias 01 e 02 de junho de 2021, em horários
previamente marcados com o entrevistado.
5.3 O candidato deverá comparecer ao local da entrevista 15 (quinze) minutos antes do
horário marcado para o início da mesma, apresentando o documento de identidade
oficial e original.

5.4 Na avaliação dos candidatos serão obedecidos os seguintes critérios:
a) No curriculo serão avaliados: a experiência prévia tanto em horas práticas como em
pesquisa na área de clínica e manejo de animais, em especial de animais silvestres;
experiência em outras áreas da medicina veterinária.
b) Na entrevista serão avaliados: conhecimentos específicos sobre a clínica e manejo
de animais silvestres; experiências prévias de estágio e pesquisa na área ou áreas
afins; disposição e proatividade do candidato.
5.5 Será considerado aprovado na seleção o candidato que obtiver a maior nota entre os
entrevistados.
5.6 Em caso de empate na média final classificatória, será utilizado como critério de
desempate o tempo de experiência na área de animais silvestres.
5.7 O resultado final da seleção, com classificação dos candidatos, será publicado nas
redes sociais do Mangal, até o dia 03 de junho de 2021.
5.8 Após a divulgação do resultado final, o candidato que for selecionado para a
vaga terá 10 (dez) dias úteis para apresentar os seguintes documentos para a
efetivação do estágio:
a) Declaração de Matrícula atualizada;
b) Boletim ou histórico escolar;
c) Currículo;
d) CPF (cópia e original);
e) RG (cópia e original);
f) Título eleitoral (cópia e original);
g) Carteira de reservista (cópia e original), para candidatos do sexo
masculino;
h) Comprovante de residência (cópia atualizada);
i) 1 foto 3X4.
5.9 Em caso de não apresentação da documentação exigida ou desistência do candidato,
o próximo classificado será convocado para prencher a vaga. Essa convocação poderá se
estender até o quinto candidato classificado durante o periodo de validade deste edital.
6. DOS RECURSOS- Em qualquer fase do processo seletivo de que trata o presente edital
caberá recurso.
a) O mesmo deve ser encaminhado à comissão examinadora, via e-mail.
b) Dos resultados do concurso, só caberá recurso por nulidade, junto á comissão
examinadora. Deverá ser assinado pelo candidato e encaminhado á comissão no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis após a divulgação dos resultados.
7. DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES – São atribuições e obrigações do aluno bolsista:
a) Cumprir 20 horas semanais de atividades de estágio, conforme horários
preestabelecidos com seu supervisor;
b) Apresentar frequência mensal, em formulários próprios, de suas atividades e
entregá-los no setor veterinário de Parque Mangal das Garças, impreterivelmente, até o
segundo dia útil do mês;
c) Entregar ao servidor orientador, no início de cada período, confirmação de matrícula,
caso seja prorrogado o período de estágio;
d) Prestar serviços detalhados no protocolo operacional padronizado correspondente ao
estagiário de medicina veterinária.

Belém, 11 de maio de 2021

I – IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:
Nome:
Matrícula:

Data de Nascimento:

/

/

Sexo:
( )M

(

)F

Endereço Residencial:
Bairro:
Telefones:

Cidade:
Residencial: ( )

UF:
Celular: ( )

E-mail:

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ESTÁGIO
II – FORMAÇÃO ACADÊMICA
Curso de Graduação:
Ano de formatura:

Instituição:

Belém-PA, _____ de _____________ de 2021

____________________________________________________________________
CANDIDATO (A) (Nome completo por extenso)

Favor seguir as orientações do Anexo I deste Formulário

CEP:

ANEXO I
1.0 ORIENTAÇÕES

Após preencher, favor encaminhar os documentos elencados abaixo para o
seguinte endereço eletrônico mangaldasgarcas@para2000.com.br
- FICHA DE INSCRIÇÃO
- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (conforme o item 3, Das inscrições, subitem 3.2 do
Edital nº 1/2021) :
 O candidato portador de deficiência deverá apresentar laudo-médico,
original ou cópia autenticada, expedida no prazo máximo de 1 ano antes do
término das inscrições, do qual conste expressamente que a deficiência se
enquadra na previsão do art. 4º e seus incisos do Decreto nº 3.289/99 e suas
alterações.
 Histórico Escolar com o CR do último semestre.
 Cópia da cédula de identidade
 Comprovante de matrícula
 Curriculum Vitae (também trazer impresso na data da avaliação).

