SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL JATAÍ

EDITAL COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 01/2018 – PROCESSO SELETIVO
DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DA UFG REGIONAL JATAÍ

A COORDENADORA GERAL DE ESTÁGIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE GOIÁS, REGIONAL JATAÍ torna público Edital Complementar ao Edital
Regional Jataí Nº 01/2018 – Processo Seletivo de Estágio Não Obrigatório da UFG,
Regional Jataí de 15 de junho de 2018, visando seleção de discentes dos Curso de
Graduação da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias para o Programa de
Estágio Não Obrigatório.
CURSO DE AGRONOMIA
1)
2)

Vaga: NPA – Núcleo de Pesquisas Agronômicas (01 vaga).
Descrição das atividades: Acompanhamento e auxílio em execução de atividades
de pesquisa relacionadas a Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC),
acompanhamento e auxílio na elaboração de aulas práticas e possíveis

organizações de Dias de Campo e auxiliar na organização geral do NPA.
3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Coordenação do Curso de Agronomia –
com Rayanne (2ª a 6ª das 8h as 11h e 13h 30 min as 16h).
4) Curso do candidato: Agronomia (a partir do 4º período)
5) Seleção:
i. Forma: entrevista
ii.
Data: 10/07/2018
iii.
Horário: 18h 00min
iv. Local: Sala de informática
v.
Documento obrigatório: extrato escolar
6) Resultado preliminar: 13/07/2018 na webpage e na porta da Coordenação do
7)

Curso de Agronomia
Recursos devem ser encaminhados, de 14 a 15/07/2018 para o e-mail
agronomiaufg.jatai013@gmail.com – colocando no assunto RECURSO DE

ESTÁGIO.
8) Resultado final: 17/07/2018 na webpage e na porta da Coordenação do Curso de
Agronomia

9) Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: de 17 a 23/07/2018,
na Secretaria do Curso de Agronomia – Bloco IV – Agronomia.
ENGENHARIA FLORESTAL
1)

Vaga: Laboratórios e áreas experimentais do Curso de Engenharia Florestal

(01 vaga).
2) Descrição das atividades: Auxiliar nas atividades de campo e de laboratório
(implantação, condução, mensuração, beneficiamento, elaboração de laudos,
resumos e material de divulgação); na coleta e no preparo de materiais e
atividades para aulas, atividades de pesquisa e de extensão.
3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Secretaria do curso de Engenharia Florestal,
de 07:30 às 11:30 h e de 13:30 às 17:00 h.
Curso do candidato: Engenharia Florestal (a partir do 3º período)
Seleção:
i. Forma: entrevista e/ou prova escrita
ii. Data: 11/07/2018
iii. Horário: 14h 00min
iv. Local: Sala de reuniões do Bloco do Curso de Engenharia Florestal
v. Documento obrigatório: documento de identificação pessoal (com FOTO)
6) Resultado preliminar: 13/07/2018 no mural do Bloco do curso de Eng. Florestal
7) Recursos devem ser encaminhados, de 14 a 15/07/2018 para o e-mail
4)
5)

8)
9)

edmilsonscruz@gmail.com e danieladias@ufg.br
Resultado final: 17/07/2018 no mural do Bloco do curso de Eng. Florestal
Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: de 17 a 23/07/2018,
na Secretaria do Curso de Engenharia Florestal.

MEDICINA VETERINÁRIA
1)

Vaga: Laboratório de Patologia Veterinária (15h/semana) e Laboratório de
Fisiopatologia da Reprodução Animal (05h/semana) – 01 vaga.

2) Descrição das atividades: Acompanhar e desenvolver atividades laboratoriais
envolvendo realização de necrópsias, colheita de material, processamento
histológico, leitura de lâminas, redação de laudos, registro e arquivo de material,
diagnósticos ginecológicos e andrológicos. Além disso, desenvolverá atividades
de rotina dos respectivos laboratórios para seus devidos funcionamentos.

3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Coordenação do Curso de Medicina
Veterinária (Sala 02 B – Bloco dos professores I), de 8:00 às 11:00 e das 13:30
às 16:30.
4) Curso do candidato: Medicina Veterinária (a partir do 3º período).
5) Seleção:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Forma: entrevista e/ou prova escrita
Data: 09/07/2018
Horário: 8h 00min
Local: Laboratório de Patologia Veterinária, sala 209, bloco II
Documento obrigatório: Histórico Escolar atualizado
Metodologia: Serão utilizadas a nota resultante do Índice de Prioridade
(IP) (peso de 0,4) + nota da Média Global (MG) (peso de 0,4) + nota
resultante de entrevista com o candidato (E) (peso de 0,2), que resultará
na seguinte fórmula: Nota final (NF) = (IPx0,4) + (MGx0,4) + (Ex0,2).
O candidato com inscrição homologada que possuir o maior valor de
índice de Prioridade receberá a nota de 10 (dez) pontos e os demais
candidatos receberão valores proporcionais de acordo os respectivos
valores de Índice de Prioridade. As entrevistas serão realizadas a partir
das 8 horas do dia 09 de julho, por ordem de chegada, e poderão receber
notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

6) Resultado preliminar: 13/07/2018 na Porta do Laboratório de Patologia
Veterinária.
7)

Recursos devem ser encaminhados, de 14 a 15/07/2018 para o e-mail

veterinária_caj@yahoo.com.br
8) Resultado final: 17/07/2018 na Porta do Laboratório de Patologia Veterinária.
9) Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: de 17 a 23/07/2018
na Coordenação do Curso de Medicina Veterinária
1) Vaga: Laboratório de Anatomia Veterinária (10h/semana) e setor de diagnóstico
por imagem do Hospital Veterinário da Regional Jataí (10h/semana) – 01 vaga.
2) Descrição das atividades: auxiliar na montagem de peças anatômicas para fins
didáticos; auxiliar na organização e manutenção das coleções; acompanhamento as
visitas ao laboratório de anatomia veterinária e ao Museu da Fauna do Cerrado;
acompanhar o desenvolvimento de novas técnicas anatômicas; aprender taxidermia;
auxiliar na recepção de animais e tutores no setor de diagnóstico por imagem do
HV; acompanhar o posicionamento dos animais em exames radiográficos e

ultrassonográficos; auxiliar no cálculo das técnicas de exposição; auxiliar na
elaboração e emissão de laudos radiográficos e ultrassonográficos.
3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Coordenação do Curso de Medicina Veterinária
(Sala 02 B – Bloco dos professores I), de 8:00 às 11:00 e das 13:30 às 16:30.
4) Curso do candidato: Medicina Veterinária (a partir do 3º período, candidatos sem
reprovação ou a partir do 5º período, candidatos com reprovação).
5) Seleção:
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Forma: entrevista (70% da nota) e média global (30% da nota)
Data: 10/07/2018
Horário: 14h 00min
Local: Laboratório de Anatomia Veterinária
Documento obrigatório: Histórico Escolar atualizado

6) Resultado preliminar: 13/07/2018 no Mural do prédio de Anatomia Veterinária.
7) Recursos devem ser encaminhados, de 14 a 15/07/2018 para o e-mail
veterinaria_caj@yahoo.com.br.
8)
9)

Resultado final: 17/07/2018 na Porta do Laboratório de Patologia Veterinária.
Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: de 17 a 23/07/2018 na
Coordenação do Curso de Medicina Veterinária

ZOOTECNIA
1)

Vaga: Apicultura, LANA e ovinocultura (01 vaga).

2) Descrição das atividades: APICULTURA - auxiliar no manejo geral do Setor
(manutenção dos enxames, manutenção das cercas, colocação e beneficiamento de
cera), auxiliar na Casa do Mel em todas as atividades referentes à extração e
beneficiamento de mel, auxiliar no controle de equipamentos do setor e auxiliar nas
análises de qualidade do mel. LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO ANIMAL Auxiliar nas execuções dos trabalhos técnicos de laboratórios relacionados com a
área de nutrição animal e nas atividades de ensino; na organização e manutenção
dos materiais e equipamentos de uso contínuo do laboratório. OVINOCULTURA auxiliar no controle e registros zootécnicos do rebanho, no tratamento e/ou
comunicação ao veterinário responsável em caso de doenças no rebanho, na
vacinação, vermifugação e inseminação do rebanho, nos relatórios de produção para
recomendação de descarte ou venda de animais, nos registro de estoque de
alimentos da fábrica de rações e na preparação de rações.

3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Coordenação do Curso de Zootecnia - Lorena
(de 2ª a 6ª das 8h – 11h e das 13:30 as 17h)
4) Curso do candidato: Zootecnia (a partir do 2º período).
5) Seleção:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Forma: Entrevista
Data: 09/07/2018
Horário: 18h 00min
Local: Laboratório de Nutrição Animal
Documento obrigatório: Histórico Escolar atualizado

6) Resultado preliminar: 13/07/2018 na webpage e na porta da Coordenação do Curso
de Zootecnia.
7) Recursos devem ser encaminhados, de 14 a 15/07/2018 para o e-mail coordzootecniaufg@gmail.com – colocar no assunto: RECURSO DE ESTÁGIO
8)

Resultado final: 17/07/2018 na webpage e na porta da Coordenação do Curso de Zo-

9)

otecnia.
Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: de 17 a 23/07/2018 na
sala 6, térreo, do Bloco de Gabinetes 2 (sala da Profª. Ana Luísa Aguiar de Castro)

1)

Vaga: Bovinos, forragicultura e fábrica de ração (01 vaga)

2) Descrição das atividades: BOVINOS - auxiliar no controle e registros zootécnicos do
rebanho, na inseminação e registro reprodutivo, no tratamento e/ou comunicação ao
veterinário responsável em caso de doenças no rebanho, no controle leiteiro e de
mastite, nos relatórios de produção para recomendação de descarte ou venda de animais,
nos registro de estoque de alimentos para formulação e preparação de rações. FÁBRICA
DE RAÇÃO - auxiliar na organização da Fábrica de ração segundo legislação
pertinente, auxiliar no controle de entrada e saída de ingredientes, auxiliar na confecção
de ração para os rebanhos da Fazenda Escola, acompanhar a manutenção das máquinas
e equipamentos da fábrica de ração. FORRAGICULTURA - Coleta de solos para
análise e interpretação. Recomendação de gessagem, calagem e adubação; proceder a
correção e adubação do solo; plantio de sementes e mudas; manutenção das espécies já
estabelecidas pelo manejo da altura e capina manual e mecânica e irrigação do campo
no período da seca.
3) Inscrição: de 25/06 a 06/07/2018 na Coordenação do Curso de Zootecnia - Lorena
(de 2ª a 6ª das 8h – 11h e das 13:30 as 17h)

4) Curso do candidato: Zootecnia (a partir do 2º período).
5) Seleção:
Forma: Entrevista
Data: 09/07/2018
Horário: 12h 00min
Local: Sala 01 – Central de Aulas 2
Documento obrigatório: Histórico Escolar atualizado

vi.
vii.
viii.
ix.
x.

6) Resultado preliminar: 13/07/2018 na webpage e na porta da Coordenação do Curso
de Zootecnia.
7) Recursos devem ser encaminhados, de 14 a 15/07/2018 para o e-mail coordzootecniaufg@gmail.com – colocar no assunto: RECURSO DE ESTÁGIO
8)

Resultado final: 17/07/2018 na webpage e na porta da Coordenação do Curso de

Zootecnia.
9) Conferencia e recolhimento da documentação do aprovado: de 17 a 23/07/2018 na
sala 6, térreo, do Bloco de Gabinetes 2 (sala da Profª. Ana Luísa Aguiar de Castro)
Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão da COGRAD da Regional Jataí –
REJ.
Jataí, 22 de junho de 2018.

Ana Luisa Aguiar de Castro
Coordenadora Geral de Estágio – UFG/REJ

