Áreas do curso de Aprimoramento:

•
•
•

Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais
Clínica Médica de Pequenos Animais
Anestesiologia de Pequenos Animais

Objetivos: o curso terá ênfase em treinamento prático da área supra citada. Atuando diretamente no atendimento de pacientes da rotina clínica do
Serviço veterinário, o Médico conseguirá atuar e aprender na prática a vivência da rotina veterinária, se aprimorando e melhorando sua
capacidade técnica.

Carga Horária: total 40 horas semanais
Práticas: 8 horas diárias, distribuídas de segunda feira à sexta feira (sábados, domingos e feriados se necessário, e sob forma de escala)
Início:
Duração: 24 meses (2 anos).

Forma de avaliação: A avaliação no final do curso será a média de 2 notas. A primeira será nota dada a partir de avaliação profissional do
veterinário, feito pelos coordenadores do curso. A segunda nota será dada através da entrega do trabalho de conclusão de curso ao término dos 2
anos (sendo que este compreende também a apresentação oral para banca examinadora).
O Aprimorando passará por avaliação (Prova) pelo coordenador do seu setor a cada 6 meses, e a cada 12 meses pela Direção do Hospital, e
nesta poderá ser desligado caso não atinja a nota mínima de 7,0 (sete).

Valor: O aluno que cumprir mensalmente com suas obrigações receberá uma bolsa de auxílio de R$ 1.100,00

Vagas:

UNIDADE DE SÁUDE ANIMAL VICTÓRIA – PORTO ALEGRE
EST BERICO J. BERNARDES 3489 – SÃO TOMÉ – VIAMÃO RS CEP 94465-000
1 vaga para Clínica Cirúrgica
1 vaga para Clínica Médica
1 vaga para anestesiologia
A seleção de que trata este Edital será realizada em duas (2) fases distintas:
– Primeira fase, que consistirá de Prova Objetiva específica, de caráter eliminatório (Prova de Conhecimentos Gerais dentro da Área de Medicina
Veterinária + Prova Específica da área escolhida)
A nota da prova é eliminatória, sendo eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 7.

– Segunda fase, que consistirá de Entrevista, de caráter classificatório.
A entrevista avaliará as características do candidato considerando as atividades a serem desenvolvidas durante o programa.
Cada avaliador atribuirá nota entre zero e dez e a nota do candidato será a média aritmética das notas dos avaliadores.

A nota final do candidato será o resultado da média ponderada das notas da prova e da entrevista.

Para efeitos de desempate serão utilizados os seguintes critérios nessa ordem:
Ser pós-graduado (ou estar matriculado em curso de pós-graduação); estágios realizados na área pretendida; e idade do candidato (favorecido o
candidato mais velho).

A Prova de Seleção ocorrerá no dia 24 de janeiro de 2022, as 09:00 hrs
A inscrição deverá ser feita no site da Anclivepa-São Paulo.
A 2ª etapa (entrevistas) ocorrerá no dia 26 de janeiro de 2022 , de forma on-lne, através do zoom (candidatos aprovados para a 2ª etapa
receberão o link para reunião on-line por e-mail ou whattsapp)

INSCRIÇÕES

– As inscrições deverão ser realizadas a partir do dia 06 de Janeiro de 2022 até às 23h59 do dia 23 de janeiro de 2022, exclusivamente pelo
site www.http://anclivepa-sp.com.br. A Comissão de Aprimoramento em Medicina Veterinária 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.

– As informações prestadas no ato da inscrição são de única e exclusiva responsabilidade do candidato. O candidato assume total
responsabilidade pelas informações prestadas no formulário de inscrição e pelas consequências de eventuais erros ou omissões no
preenchimento de qualquer de seus campos.

– A inexatidão ou irregularidade das informações prestadas ou dos documentos apresentados importará na eliminação do candidato do certame,
em qualquer fase do Processo Seletivo, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou penal cabíveis.

– Público alvo: Médicos Veterinários, devidamente inscritos no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e sócios adimplentes da
ANCLIVEPA, prioritariamente que façam os cursos de pós-graduação da ANCLIVEPA-SP ou Formados em Medicina Veterinária, independente do
tempo de formação.

– O candidato deve tomar conhecimento de todas as informações prestadas neste Edital, dispondo a Comissão responsável pelo concurso o
direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e legível ou que fornecer dados
comprovadamente inverídicos. Também poderá ser excluído o candidato que não atender a qualquer dos requisitos necessários para o
preenchimento das vagas ofertadas neste edital.
NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS EM TODAS AS SUAS FASES

– Para ingresso na sala de provas, o candidato deverá apresentar o original do documento oficial de identidade (Carteiras e/ou Cédulas de
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores,
Cédulas de Identidade fornecidas pelo Conselho de Classe – CRMV -, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação
(na validade), Passaporte e Carteira de Reservista).

– Os documentos para ingresso na sala de prova devem claros, com possibilidade de identificar o candidato.
- O candidato precisará apresentar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
– Nas salas de provas, os candidatos poderão manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos (telefone celular, MP3, MP4, etc.), porém
devem desligá-los e guardá-los sob sua responsabilidade em local inacessível. O candidato que não cumprir esta orientação será eliminado da
seleção.

– Durante a prova não será permitido que o candidato uso óculos de sol, bonés, gorros, chapéus ou similares, os quais deverão ser guardados sob
pena de eliminação do processo seletivo.

– Durante a aplicação da prova não será permitido: Comunicar-se com outros candidatos; efetuar empréstimos; usar de meios ilícitos ou praticar
atos contra as normas ou a disciplina; utilizar livros, anotações, impressos ou outros materiais não permitidos.

– O candidato que não respeitar as normas do concurso será automaticamente eliminado do mesmo.

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
– A Comissão Organizadora do Concurso divulgará os resultados da 1ª fase no dia 22 de Dezembro de 2021, no site da Anclivepa-SP
(www.anclivepa-sp.com.br). E a segunda fase será realizada no dia 26 de janeiro de 2022, a partir das 13:00 hrs.

– O resultado final dos aprovados será divulgado no site da Anclivepa-SP (www.anclivepa-sp.com.br) a partir do dia 27 de janeiro de 2022.
OBS.: Será divulgada apenas a lista de aprovados, e não as respectivas notas.
CLASSIFICAÇÃO FINAL

– Serão considerados aprovados os candidatos melhor classificados até o número de vagas ofertadas, por programa escolhido.

– Na ocorrência da desistência ou impedimento de candidato melhor classificado (no ato da matrícula, ou durante o curso), serão convocados
suplentes para preenchimento das vagas, na ordem de classificação.

– Não havendo candidatos aprovados ou suplentes a ser convocada, a vaga poderá ficar sem preenchimento, ou um novo concurso poderá ser
marcado, dependendo da conveniência administrativa do Hospital Veterinário.

- Este edital tem validade 06 (seis) meses.

MATRÍCULA
– Os candidatos aprovados receberão um e-mail com o dia, horário e documentos necessários para a inscrição no programa de Aprimoramento.

São Paulo, 06 de Janeiro de 2022
ANEXO 1 CONTEUDO PROGRAMÁTICO
– Programa de Aprimoramento em Clínica Cirúrgica de Animais de Companhia: Anatomia Veterinária; Fisiologia Veterinária; Bioquímica
Metabólica Veterinária; Patologia Geral Veterinária; Parasitologia Veterinária; Farmacologia, Toxicologia e Terapêutica Veterinárias; Imunologia
Veterinária; Ética Profissional; Patologia Clínica Veterinária; Diagnóstico por Imagem Veterinário; Afecções e técnicas cirúrgicas aplicadas à orelha
em pequenos animais; Afecções e técnicas cirúrgicas aplicadas à oftalmologia de pequenos animais; Afecções e técnicas cirúrgicas da cavidade
oral em pequenos animais; Afecções e técnicas cirúrgicas aplicadas ao esôfago em pequenos animais; Afecções e técnicas cirúrgicas aplicadas
ao estomago em pequenos animais; Afecções e técnicas cirúrgicas aplicadas aos intestinos em pequenos animais; Afecções e técnicas cirúrgicas
aplicadas no baço em pequenos animais; Afecções e técnicas cirúrgicas aplicadas no fígado em pequenos animais; Afecções e técnicas cirúrgicas
associadas à parede torácica e pulmão em pequenos animais; Afecções e técnicas cirúrgicas aplicadas no sistema geniturinário em pequenos
animais; Principais métodos cirúrgicos de correção de fraturas em pequenos animais; Principais afecções e técnicas cirúrgicas articulares em
pequenos animais; Cirurgia reconstrutiva em pequenos animais; Técnicas assépticas em cirurgias de pequenos animais; Procedimentos
emergenciais em pequenos animais; Choque; Manejo de feridas em pequenos animais; Bandagens, tipoias e talas em pequenos animais.

– Programa de Aprimoramento em Clínica Medica de Animais de Companhia: Anatomia Veterinária; Fisiologia Veterinária; Bioquímica
Metabólica Veterinária; Patologia Geral Veterinária; Parasitologia Veterinária; Farmacologia, Toxicologia e Terapêutica Veterinárias; Imunologia
Veterinária; Ética Profissional; Patologia Clínica Veterinária; Diagnóstico por Imagem Veterinário; Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido- básico;
Fluidoterapia; Choque e síndrome da resposta inflamatória sistêmica; Dermatologia e Alergologia; Otopatias em cães e gatos; Oftalmologia clínica;
Rinopatias; Doenças da laringe e da traqueia; Pneumologia; Distúrbios da cavidade pleural; Cardiologia; Hepatopatias e doenças pancreáticas;
Gastroenterologia clínica; Nefropatias e doenças do trato urinário inferior; Doenças do sistema reprodutor; Endocrinologia; Miopatias inflamatórias;
Doenças inflamatórias, degenerativas e do desenvolvimento ósteo- articulares; Neurologia clínica; Oncologia clinica, paraneoplasias e princípios
de quimioterapia; Nutrição clínica e alimentação parenteral; Hemoterapia; Doenças Infecciosas e Parasitárias.

Coordenação
Luiz Wilson Oliveira, Vanessa Coutinho do Amaral, Fabiana Augusto Pereira, Liandra Dall “ Orsoletta

Datas e Horários
– A primeira fase (prova objetiva) será realizada no dia 24 de Janeiro de 2022 às 09:00 horas, com duração de quatro horas, incluindo o tempo
destinado à marcação do gabarito, UNIDADE DE SÁUDE ANIMAL VICTÓRIA – PORTO ALEGRE, EST BERICO J. BERNARDES 3489 – SÃO
TOMÉ – VIAMÃO RS CEP 94465-000.

– A segunda fase, que englobará todos os candidatos aprovados na primeira fase do concurso, será realizada no dia 26 de Janeiro de 2022, a
partir das 13:00 hrs , de forma on-line pelo zoom..

- NECESSÁRIO O USO DE MÁSCARA DE MANEIRA CORRETA (COBRINDO BOCA E NARIZ) EM TEMPO INTEGRAL. SEM ISSO O ALUNO
NÃO PODERÁ ENTRAR / PERMANECER NOS LOCAIS DE PROVAS.
- TERÁ AFERIÇÃO DE TEMPERATURA NA ENTRADA DO PRÉDIO. EM CASO DE FEBRE, O ALUNO SERÁ IMPEDIDO DE ENTRAR NO
MESMO.

Valor
Inscrição – R$130,00

OBSERVAÇÃO: APÓS O PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO NO SITE DA
ANCLIVEPA-SP, O CONCORRENTE DEVERÁ EFETUAR O PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO NO BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 3242, C/C: 99897-3, CNPJ: 40.884.633/0001-24,
por meio de depósito ou transferência bancária. NO DIA DA PROVA O CONCORRENTE
DEVERÁ LEVAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
Dúvidas: anclivepaeducacao@gmail.com

