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EDITAL PARA PROVA DE ADMISSÃO NA 9ª TURMA DO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM OFTALMOLOGIA VETERINÁRIA DA ANCLIVEPA-SP 

 

 
Introdução sobre o curso 

 
O curso de Especialização em Oftalmologia Veterinária da ANCLIVEPA- 

SP, coordenado pela Profa. Adriana Lima Teixeira e equipe desde 2006, 

contempla aulas teóricas e práticas sobre a especialidade, tendo em sua grade 

professores nacionais e internacionais, referências em suas subáreas. 

O curso oferece a oportunidade de atendimento de pacientes do Hospital 

Público da ANCLIVEPA-SP, durante as aulas, sob supervisão qualificada e 

discussão de casos clínicos. As aulas práticas também incluem o treinamento de 

cirurgias extraoculares e microcirurgia oftálmica em peças anatômicas. 

Objetiva-se ensinar técnicas, modelos e teorias aplicáveis na prática 

oftálmica, de modo que os alunos estejam preparados para enfrentar os desafios 

de um mercado cada vez mais especializado e exigente. Além do foco na 

técnica, as coordenadoras valorizam o ensino de estratégias de gestão e 

marketing que permitam ao aluno se inserir com ética no mercado de trabalho. 
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I- INSCRIÇÕES: 
 

O cadastro de inscrição para lista de espera pode ser realizado de forma 

online pelo site https://anclivepa-sp.org.br/produto/oftalmologia/ 

A inscrição para o processo seletivo para a 9ª turma de Especialização em 

Oftalmologia Veterinária da ANCLIVEPA-SP deverá ser realizada de 02 de maio 

de 2022 a 11 de novembro de 2022 às 23h59 exclusivamente pelo site 

https://www.anclivepa-sp.com.br 

Após o preenchimento da ficha de inscrição no site da ANCLIVEPA-SP, o 

candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de 

R$ 200,00 via PAGSEGURO. A inscrição será confirmada posteriormente ao 

processamento do pagamento da taxa. 

A comissão organizadora do concurso não se responsabiliza por solicitação 

de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas ou outros 

fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas no 

ato da inscrição, sendo de única e exclusiva responsabilidade do candidato, bem 

como pelo preenchimento do formulário de inscrição e pelas consequências de 

eventuais erros ou omissões no preenchimento de quaisquer de seus campos. 

 
 
 

 
II- PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
Estar formado em Medicina Veterinária até a data do processo seletivo. 

Não são aceitos alunos que ainda estejam cursando a graduação. 
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III- PROVA 
 

O candidato receberá um link de acesso específico, de caráter exclusivo 

e intransferível. 

A prova será realizada de forma online no dia 16 de novembro de 2022, 

às 19h (horário de Brasília) em plataforma digital (Google meet, ZOOM, ou 

outra similar), e será gravada exclusivamente pela Comissão Avaliadora. A 

prova terá duração de 110 (cento e dez) minutos. 

O candidato deve providenciar um local privativo para a realização da 

prova, computador com câmera ligada durante toda a prova, sinal de internet de 

velocidade compatível a este tipo de atividade remota, sem telefone/celular ou 

contato com outras pessoas. Não será permitido o acesso a celulares e/ou 

similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

Se, em algum momento, for verificado que o candidato manteve contato com 

outra pessoa ou acesso a material didático, sua candidatura será anulada. Não 

haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento 

no horário marcado implicará na eliminação automática do candidato. 

No dia 09 de novembro de 2022 às 21h30 (horário de Brasília), os 

candidatos poderão realizar um treinamento/teste prévio a avaliação, em caráter 

opcional, a fim de garantir que o mesmo esteja apto a usar a plataforma virtual, 

além de testar o funcionamento de seu computador, câmera e internet. 

 

 
IV- CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO 

 
Serão considerados aprovados os candidatos melhor classificados até o 

número de vagas ofertadas. 

Na ocorrência da desistência ou impedimento de candidato com melhor 

classificação (no ato da matrícula), serão convocados suplentes para 

preenchimento das vagas, na ordem de classificação. 



Página 4 de 4 – Versão 2 – 17/10/2022 

 

 

 
 

Não havendo candidatos aprovados ou suplentes a serem convocados, a 

vaga poderá ficar sem preenchimento, ou um novo concurso poderá ser 

marcado. 

 

 
V- BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA PROVA 

 
DUBIELZIG, R.R.; KETRING, K.; MC LELLAN, G.J.; ALBERT, D.M. Veterinary 

Ocular Pathology. Elsevier Saunders, 2010. 

GELATT, K.N.; GELATT, J.P. Veterinary Ophthalmic Surgery. Elsevier, 2011. 

GELATT, K.N.; BEN-SCHLOMO, G.; GILGER, B.C.; HENDRIX, D.V.H.; KERN, 

T.J.; PLUMMER C.E. Veterinary Ophthalmology. Volume I e II. 6ªed, Wiley- 

Blackwell, 2021. 

MAGGS, D.J.; MILLER, P.E.; OFRI, R. SLATTER`s Fundamentals of Veterinary 

Ophthalmology. 6ªed. Philadelphia: WB Saunders, 2017. 

 

 
VI- DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
A Comissão Organizadora do Concurso divulgará os resultados até o dia 

30 de novembro de 2022, no site da ANCLIVEPA-SP (www.anclivepa-
sp.com.br). 
 

As seguintes informações serão divulgadas: 
 

 lista de aprovados, em ordem alfabética, sem notas e/ou 

colocação; 

 lista dos primeiros 10 suplentes, sem notas, em ordem de 

classificação. 


