PROGRAMA PARA CONTRATAÇÃO DE VETERINÁRIO TRAINEE I 2022.
JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
O Jockey Club de São Paulo, através do seu Departamento de Assistência Veterinária, está iniciando
as inscrições para contratação de veterinário trainee I para formação em clínica e cirurgia de equinos.
Inclui esse programa: Estágios nos diversos setores do Departamento em escala de rodízio.
Para isso o Programa oferece alojamento e ajuda de custo.
Para conhecimento dos interessados:
1. - Serão candidatos os veterinários recém-formados e/ou formados dentro do período de um (1) ano e
que estejam interessados em se especializar na área de clínica e cirurgia de equinos;
2. - O período de contratação será de um (1) ano;
3. - Serão selecionados quatro (4) candidatos através de:
3.1 - pré-seleção por meio de prova escrita, onde serão selecionados as 8 melhores notas para a segunda
prova;
3.2 - prova oral nos diferentes setores de atuação: clínica, cirurgia, diagnóstico por imagem, anestesiologia
e laboratório clínico;
3.3 - apreciação do "Curriculum Vitae";
3.4 - Entrevista.
4. - Os exames serão realizados no salão nobre das arquibancadas sociais do Jockey Club de São Paulo,
no dia 27/01/2022. Sendo que prova escrita iniciar-se a as 8:00, duração máxima 120 minutos. A arguição
oral será no mesmo dia após as 13:00 hs..
5. - Para inscrever-se o candidato deverá entregar, pessoalmente ou e-mail secdav@jockeysp.com.br,
"Curriculum Vitae", CRMV e /ou documento similar expedido pela Faculdade atestando a conclusão do
curso de Medicina Veterinária e uma (1) foto recente 3x4;
As inscrições estão abertas e poderão ser feitas até o dia 21/01/2022. De 2ª à 6ª feira no horário
comercial na Secretaria do Departamento de Assistência Veterinária do Jockey Club de São Paulo, à
Rua Bento Frias, 248, São Paulo, CEP: 05423-050 Fone: (11) 2161-8300 ramal 8309, onde também
poderão ser obtidas todas as informações desejadas.
São Paulo, 16 de dezembro de 2021.
Dr. Antonio Carlos Bolino
Coordenador Departamento de Assistência Veterinária (D.A.V.)
Jockey Club de São Paulo

