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SELEÇÃO DE ESTÁGIÁRIOS – R3 ANIMAL 

 

Processo Seletivo: Programa de Estágio 

 

Estágio na R3 Animal 

 Mais do que uma oportunidade de aprimorar os conhecimentos técnicos 

adquiridos na universidade, o estágio possibilita conhecer a rotina de funcionamento de 

uma empresa, além de desenvolver habilidades de comunicação e relacionamento 

interpessoal. É uma oportunidade de troca de conhecimentos, de aprender e também de 

ensinar.  

 

Sobre o Programa 

O objetivo do nosso Programa de Estágios é que os participantes conheçam as 

etapas do processo de reabilitação dos animais passando pelos diferentes setores do 

Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos. Este programa 

é destinado apenas a estudantes de graduação que estejam no período de realização do 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO ou ESTÁGIO CURRICULAR. Caso você não se encaixe nesta 

especificação, você ainda pode participar do processo seletivo para voluntários. 

 

Atividades de Estágio 

As atividades desenvolvidas pelos estagiários consistem principalmente em: 

 Auxiliar a equipe veterinária nas atividades relacionadas à reabilitação e 

necropsias de animais; 

 Auxiliar nas atividades diárias de manejo dos animais, como alimentação e 

higienização dos recintos; 

 Acompanhar a equipe de campo nas atividades de monitoramento de praias e 

resgate de animais; 

 Participar da rotina laboratorial na realização de exames clínicos e organização do 

ambiente; 

 Auxiliar a equipe de apoio na preparação de material e organização da coleção 

científica e registro de dados; 
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 Apoiar a equipe do Núcleo de Educação Ambiental – NEA em ações de educação 

ambiental, assim como na preparação de materiais; 

 Preparar apresentações sobre temas relacionados às atividades do estágio ou 

outros assuntos correlacionados; 

 

Carga Horária 

A carga horária para estágio na R3 Animal é de 40 horas semanais, divididas em 5 

dias por semana - definidos por escala - 8 horas por dia. 

 

Protocolo COVID-19 

 Devido à situação da pandemia, além de reduzir o número de vagas disponíveis, 

pedimos aos selecionados que se hospedem próximo à nossa sede, preferencialmente 

no bairro do Rio Vermelho. A finalidade é evitar a exposição ao vírus no transporte 

público. Dentro das nossas possibilidades, os participantes que não possuírem veículo 

próprio, farão parte do sistema de caronas organizado pela equipe da R3 Animal. 

Contudo, o uso do transporte público não poderá ser descartado. 

 

Processo de Seleção 

Esse processo está selecionando candidatos para um estágio com duração de 2 

meses. 

As vagas estão divididas nos seguintes blocos: 

 

Quantidade de Vagas Período do Estágio 

2 Agosto e setembro 

2 Outubro e novembro 

 

Benefícios 

 Capacitação teórico-prática para as atividades realizadas; 

 Certificado de participação. 

 

Atenção! Não oferecemos alojamento.  
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Pré-requisitos 

 Possuir conhecimentos na área de medicina veterinária, zoologia, ecologia ou 

áreas afins; 

 Capacidade de trabalhar ao ar livre e em condições adversas; 

 Habilidade de comunicação; 

 Entusiasmo para aprender sobre diversas áreas relacionadas ao manejo de 

animais selvagens; 

 Ser um estudante de GRADUAÇÃO em período de realização do ESTÁGIO 

OBRIGATÓRIO ou ESTÁGIO CURRICULAR; 

 Possuir o protocolo de vacinação em dia para as seguintes vacinas: antitetânica, 

antirrábica, contra a hepatite B e a febre amarela. 

 

Ficou interessado? 

Para participar do processo de seleção para estágios na R3 Animal, você precisa 

seguir os seguintes passos, até o dia 15 de abril de 2021: 

 Solicitar uma carta de recomendação de algum professor/profissional da sua área, 

escrita, assinada e enviada por ele para o e-mail selecao@r3animal.org, conforme 

modelo disponível aqui, com o assunto: Carta de Recomendação do(a) 

seu_nome_completo. 

 

 Enviar seu currículo para selecao@r3animal.org, com o assunto: Inscrição para 

estágio 2021/2. 

 

 Preencher o nosso formulário de inscrição para estágio, no seguinte link: 

https://forms.gle/RkM6WiDeD1Mj76ie9 

 

Depois de realizar sua inscrição, basta esperar o contato da R3 Animal com o 

resultado, que sairá até o dia 15 de maio de 2021. Mas lembre-se, a sua inscrição só será 

efetivada a partir do momento que recebermos toda a documentação solicitada! 

Aceitaremos cartas de recomendação enviadas até 25 de abril de 2021. 

Em caso de dúvidas, sinta-se à vontade para contatar o e-mail selecao@r3animal.org. 

https://drive.google.com/file/d/1DtrHbHHQhFieGNYX5RMtnIqRmyng5cNQ/view?usp=sharing
mailto:selecao@r3animal.org

