NORMAS PARA OBTENÇÃO DE ESTÁGIO
NÃO REMUNERADO – SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
O Programa de Estágio do Centro Médico Veterinário Clinivel é regido pela Lei no11.788/2008 de 25 de
setembro de 2008, que dispõe sobre a concessão de estágios para estudantes.
1. É OBRIGATÓRIO que exista previamente um Termo de Cooperação Técnica entre a Instituição de Ensino
do Discente e o Centro Médico Veterinário Clinivel. Uma vez esse Termo assinado pelas partes e em vigor,
cada estagiário deve preencher o Termo de Compromisso de Estágio, onde são especificadas as normas e
demais informações relativas ao estágio.
Importante: Não existindo previamente o Termo de Cooperação Técnica entre a Instituição de Ensino e o
Centro Médico Veterinário Clinivel, ele terá que ser nesse caso entrar em contato através do e-mail:
estagio@clinivel.com.br
2. Caso já exista o Termo de Cooperação Técnica em vigor, pedidos de estágio podem ser enviados
pelo serviço de Correios para:
CENTRO MÉDICO VETERINÁRIO CLINIVEL
A/C: Setor de Estágios
Rua Dom Pedro II, 2380
Bairro: Centro
CEP: 85812-120
Ou através de clinivel@clinivel.com.br
3. Informações Básicas
Documentos necessários:
1. Currículo (não precisa ser documentado);
2. Comprovante de matrícula da Instituição de Ensino;
3. Carta justificando a razão do interesse no estágio, especificando o período pretendido
4. Cartas de apresentação não são obrigatórias, mas podem ser acrescentadas.
Prazo para envio do pedido: até 3 meses antes do início do período
*Sugerimos solicitar com bastante antecedência.
Seleção e Resultado: até 1 mês após a solicitação de estágio o candidato será comunicado se teve sua
solicitação de estágio deferida ou indeferida.
Duração do Estágio: 1 (mínimo) a 6 (máximo) meses.
Carga Horária: 6 horas/dia, ou conforme grade horária estabelecida em comum acordo entre o Centro
Médico Veterinário Clinivel e o aluno estagiário.
Horário: de segunda a sábado das 8:00 as 11:00 e das 13:30 as 16:30
Folga: 1 por Semana (Sextas ou Sábados).
4. Área de atuação: Medicina Veterinária.
5. Clientela: A prioridade é dada aos alunos cursando terceiro, quarto e quinto anos dos cursos de Medicina
Veterinária.
6. Número de estagiários aceitos: Dois estagiários em um mesmo período.
7. Uniforme: Será exigido uniforme composto por avental (jaleco), estetoscópio, termômetro, calças
compridas e calçado fechado.
*Cada estagiário deverá possuir seu uniforme completo;
*Não serão aceitos estagiários sem uniforme durante qualquer atividade realizada dentro do CMV.

8. Trabalhos de Estágio: Os trabalhos solicitados durante o estágio deverão ser entregues no período
estabelecido pelos técnicos do CMV. Os estagiários que não entregarem os trabalhos nos períodos prédeterminados perderão o direito de receber o certificado.
*O Centro Médico Veterinário Clinivel poderá a qualquer momento cancelar o estágio, caso o aluno não atenda
às expectativas ou ocasione algum tipo de problema considerado grave. Neste caso, a Instituição de Ensino
será imediatamente comunicada do motivo de seu desligamento.
O que trazer para o estágio:
1. 01 foto 3x4
2. Comprovante de seguro de vida e acidentes
3. Atestado de vacinação Anti-tetânica e Anti-rábica
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