
EDITAL PARA PROGRAMA DE BOLSAS 2023 

PROCESSO SELETIVO 

APRIMORAMENTO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

 
Estão abertas as inscrições para preenchimento de vagas no Programa de 

Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária, nos Hospitais Veterinários 

Públicos – Anclivepa -SP. 

O presente Edital objetiva normatizar o processo seletivo para ingresso no 

Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária Anclivepa – SP, com 

abrangência nacional. Desse modo, prevê a possibilidade de ingresso e participação do 

Programa, pelo candidato, em uma das Unidades do HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO 

ANCLIVEPA- SP, cuja oferta esteja válida, respeitando-se o limite de vagas e a escolha do 

candidato conforme classificação por desempenho, nos termos disciplinados por este 

Edital. 

1. DO OBJETIVO 
 

O curso terá ênfase em treinamento prático da área supracitada. 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. 

 
Serão Contempladas por este Edital as áreas de: 

 
I. Anestesiologia 
II. Clínica Médica 
III. CTM 
IV. Imagem 
V. Ortopedia 

 
2. DO PROGRAMA E VAGAS 

 

O Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária - Anclivepa - 

SP tem como objetivo proporcionar condições de aperfeiçoamento das habilidades e 

competências teórico-práticas voltadas a área escolhida, estimulando o 

desenvolvimento dos(as) aprimorandos(as) de modo a garantir o ingresso qualificado 

no mercado de trabalho. 

 
O Programa prevê treinamento prático supervisionado e dedicação de 40 

(quarenta) horas semanais, incluindo atividades digitais e presenciais, sendo: 

● Carga Horária: total 40 horas semanais  

 
● Práticas: 8 (oito) horas diárias (85%), distribuídas de segunda feira à sexta feira 



(sábados, domingos e feriados se necessário, e sob forma de escala)  

 
● Teórica: 4 (quatro) horas mensais (15%), a ser definido pela ANCLIVEPA -SP 
EDUCAÇÃO  

 
● Duração: 24 meses (2 anos).  

As vagas para participação no Programa serão distribuídas entre as Unidades dos 

Hospitais Veterinário Público – Anclivepa - SP conforme os quadros a seguir: 

Vagas disponíveis para o Aprimoramento Profissional Medicina Veterinária – 
Anclivepa -Sp. 

Unidade Setor Cidade (Estado) Número de Vagas 
Hosp. ZL Anestesiologia São Paulo (SP) 1 

 Clínica Médica São Paulo (SP) 1 
 Ortopedia São Paulo (SP) * 
 CTM São Paulo (SP) 3 
 Imagem São Paulo (SP) * 
    

Hosp. ZN Anestesiologia São Paulo (SP) * 
 Clínica Médica São Paulo (SP) 1 
 Ortopedia São Paulo (SP) * 
 CTM São Paulo (SP) * 
 Imagem São Paulo (SP) * 
    

Hosp. ZS Anestesiologia São Paulo (SP) 1 
 Clínica Médica São Paulo (SP) * 
 Ortopedia São Paulo (SP) * 
 CTM São Paulo (SP) 2 
 Imagem São Paulo (SP) * 
    

Hosp. Osasco Anestesiologia São Paulo (SP) * 
 Clínica Médica São Paulo (SP) * 
 Ortopedia São Paulo (SP) 1 
 CTM São Paulo (SP) * 
 Imagem São Paulo (SP) * 
    

Hosp. Ferraz Anestesiologia São Paulo (SP) * 
 Clínica Médica São Paulo (SP) * 
 Ortopedia São Paulo (SP) * 
 CTM São Paulo (SP) * 
 Imagem São Paulo (SP) * 
   * 

Hosp. Taubaté Anestesiologia São Paulo (SP) * 
 Clínica Médica São Paulo (SP) 1 
 Ortopedia São Paulo (SP) * 



 

 
 CTM São Paulo (SP) * 
 Imagem São Paulo (SP) * 
   * 

Hosp. São Bernardo Anestesiologia São Paulo (SP) 1 
 Clínica Médica São Paulo (SP) 1 
 Ortopedia São Paulo (SP) * 
 CTM São Paulo (SP) 1 
 Imagem São Paulo (SP) * 

 

* Os demais setores são para vagas reservas. Seguiremos o critério de aprovação do processo 
seletivo, abrindo novas vagas o candidato aprovado na 1º Etapa será comunicado para 
entrevista da 2º Etapa. 
*Além da quantidade de vagas informadas em alguns setores, a lista de reserva será usada 
também através do mesmo critério acima. 

 

Para as Unidades com vagas abertas, a data de início será: 13 de Fevereiro de 2023. 
 

Somente poderá inscrever-se no processo seletivo do referido Programa o 

candidato que tiver cumprido os seguintes requisitos: 

a) Ter concluído curso de graduação em Medicina Veterinária reconhecido pelo MEC 

em período igual ou menor a dois (02) anos, a contar da data de publicação deste Edital, 

ou estar cursando o último semestre de graduação em curso de Medicina Veterinária, 

com previsão de colação de grau anterior à data prevista para inscrição no Programa. 

b) Ter homologada sua inscrição no Conselho Regional (CRMV). 

c) Atender a todas as especificações deste Edital. 

As inscrições deverão ser realizadas a partir do dia 09 de Janeiro de 2023 até 

às 23h59 do dia 03 de Fevereiro de 2023, exclusivamente pelo site https://anclivepa-

sp.org.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. 

 
4. LOCAL E FORMA DE REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela INTERNET, cumprindo o prazo 

estabelecido no item 3. deste Edital. 

 
Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar a página do Hospital Anclivepa - 

SP https://anclivepa-sp.org.br e preencher o formulário. 

 

●Preencher com a devida atenção o formulário de inscrição e conferir todos os 

dados digitados antes do envio, pois, uma vez concluído, não poderá ser alterado. 

https://anclivepa-sp.org.br/
https://anclivepa-sp.org.br/
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●  A taxa de inscrição será de R$120 (Cento e vinte reais). 
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/transferência bancária ou 
chave pix CNPJ: 40.884.633/0001-24 (Banco Itaú). 

●  APÓS O PAGAMENTO O CANDIDATO DEVERÁ ENVIAR O COMPROVANTE POR 

E-MAIL PARA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO E INSERÇÃO DO NOME NA LISTA NO 

DIA DA PROVA. 

 
 
TÍTULO DO EMAIL: COMPROVANTE DE PAGAMENTO + NOME DO CANDIDATO 
ASSUNTO DO EMAIL: ANEXO DO COMPROVANTE + SETOR + UNIDADE. 

EMAIL: anclivepaeducacao@gmail.com 
 

Se tratando de candidatos estrangeiros, as inscrições somente poderão ser 

realizadas mediante apresentação do diploma revalidado e do registro em qualquer 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Brasil, devendo o candidato observar o 

item referente à matrícula. Será exigida, ainda, comprovação suplementar de visto 

permanente ou de estudante no país. 

 
Se tratando de candidatos brasileiros formados por Instituições de Ensino 

estrangeiras, o diploma deve estar revalidado por Universidade pública brasileira, na 

forma da Resolução CNE Nº1, de 28/01/02. 

 
5. NORMAS GERAIS DAS INSCRIÇÕES: 

 

O correto preenchimento do formulário de inscrição e a veracidade dos dados 

fornecidos são de inteira responsabilidade do candidato. 

O candidato declarará, sob as penas da lei, que as informações por ele prestadas 

são verdadeiras, assim como os documentos por ele apresentados. A declaração falsa ou 

inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição, bem como a apresentação 

de documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição ou a 

anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. 

As comunicações referentes ao processo seletivo serão expedidas para o e-mail ou 

whatsapp que o candidato especificar no requerimento de inscrição. Em caso de 

comunicação expedida por meio de e-mail, será de inteira responsabilidade do 

candidato a verificação e leitura da correspondência, 

Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição. 

 
6. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

O Processo Seletivo de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária 

Anclivepa -SP, nas áreas previstas no item 1.2 deste edital, será realizado em 2 (duas) 

etapas, sendo a 1ª (primeira) etapa composta por prova teórica com valor de 10 (dez) 

pontos e a 2ª (segunda) etapa composta por entrevista, com valor de 10 (dez) pontos, 

realizada via videoconferência, ou presencial de acordo com o coordenador técnico da 
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unidade, seguindo datas e especificidades descritos nos quadros que seguem: 
 

Etapa 
 
Atividade Descrição Data Valor Média 

para 
Aprovaç 

ão 

 
 

Inscrição 

 

 
Inscrição 

Inscrição via link 
disponível nas páginas das 
Instituições com oferta do 
Programa. 

 
De 09/01/2023 
até às 
23h59min de 
03/02/2023 

R$ 120,00 
(Cento e 
vinte reais) 

 
Não se 
aplica 

 
 
 

Primeira 
Etapa 

 

Prova 
teórica 

A prova será realizada 
presencialmente no dia e 
local informado neste 
Edital. 

 
04/02/2023 

 
10 pontos 

 
 

6 pontos 

Divulgação dos 
aprovados para 
a 2º segunda 
etapa 

Os candidatos aprovados 
serão contatados via e- 
mail ou WhatsApp com a 
confirmação de aprovação 
para a segunda Etapa e 
envio do Currículo. 

 
 

Até 
06/02/2023 

 
Não se 
aplica 

 
Não se 
aplica 

 
Segunda 

Etapa 

 

 
Entrevista 

A entrevista será realizada 
por videoconferência ou 
presencialmente na 
unidade a critério do 
coordenador técnico. Os 
candidatos aprovados na 
segunda etapa receberão 
as informações via e-mail 
ou whatsApp. 

 
07/02/2023 

 
10 pontos 

 
 

6 pontos 

 
Resultado 

final 

Divulgação 
da lista dos 
candidatos 
aprovados 

Os candidatos aprovados 
serão divulgados no site e 

contatados por e- 
mail/WhatsApp com o 

resultado final do 
processo seletivo. 

 
Até 

09/02/2023 

 
Não se 

aplica 

 
Não se 
aplica 

 
7. DA PROVA TEÓRICA 

 

7.1 DA COMPOSIÇÃO DA PROVA 
 

1. A prova teórica será composta por uma prova de conhecimentos gerais e uma 

prova de conhecimentos específicos relacionados exclusivamente à área de 

interesse escolhida pelo candidato. Conteúdo Programático informado ao 

final do Edital no Anexo 1. 

2. Candidatos que não obtiverem o mínimo de 6 pontos no somatório total da 

prova teórica durante a primeira etapa serão reprovados e não participarão da 

segunda etapa deste processo seletivo. 

 
7.2. DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

A prova será realizada presencialmente no endereço abaixo: 
● Rua Tijuco Preto, 205 - Tatuapé – CEP: 03316-000 (5 min da Estação do Metrô 

Tatuapé). 

O candidato terá até 4 (quatro) horas ininterruptas para realizar sua prova e é 



responsável pelo gerenciamento do tempo, considerando o início às 10h e o 

término às 14h, no horário de Brasília. 

Será excluído do processo seletivo o candidato que, ativa ou passivamente, for 

encontrado praticando qualquer espécie de fraude, ato de indisciplina ou improbidade 

na realização das provas. 

O candidato que não realizar a prova no dia previsto estará automaticamente 

eliminado do processo seletivo. 

 
8. DA ENTREVISTA 

 

A etapa da entrevista será majorada em 10 pontos. 

Durante a entrevista serão abordados aspectos do currículo acadêmico e 

profissional do candidato, além da avaliação de habilidades socioemocionais. Ainda, 

serão fornecidos esclarecimentos adicionais sobre o Programa. 

O candidato será avaliado em suas respostas técnicas e atitudinais e sua nota será 

expressa pela média das notas atribuídas. 

Para a entrevista, será utilizada a videoconferência (habilite seu microfone e sua 

câmera no momento da entrevista) ou presencialmente na unidade a critério do 

coordenador técnico da unidade escolhida. 

A nota mínima para aprovação na entrevista é de 6 pontos, o candidato terá suas 

2 notas somadas e feita média. Sendo ainda, 6 pontos a pontuação mínima para 

aprovação à vaga. 

 
9. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

 

O candidato, aprovado, deverá entregar cópias digitais dos documentos abaixo. 

 
● RG (CNH não é válida); 

● CPF; 

● Comprovante de endereço; 

● CRMV (caso ainda não tenha, enviar o documento que comprove que deu 

entrada no CRMV ou certificado de conclusão de curso da faculdade); 

● Certificado de Colação de Grau; 

● Histórico escolar de graduação completo; 

● Currículo Atualizado; 

● Dados bancários (print com nome do banco, agência e conta); 

● Comprovante de vacinação (antirrábica); 

● Sorologia; 

● Setor em que irá atuar no Hosp. Vet e 

● Unidade em que irá atuar. 



*Caso o candidato esteja cursando o último semestre do curso de Medicina Veterinária, 

com previsão de colação de grau antes da data prevista para ingresso no Programa, 

deve apresentar comprovante de previsão de conclusão de graduação (ou colação de 

grau) e histórico escolar atualizado fornecidos pela Instituição de ensino superior na 

qual está matriculado. 

A não entrega dos documentos descritos no item 9 implicará na impugnação da 

matrícula. 

 

10. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Serão aprovados os candidatos que obtiverem maior número de pontos nas etapas 

previstas neste Edital (somatório da 1ª e 2ª etapa), seguindo o número de vagas 

disponíveis na unidade. A nota mínima considerada, após a média entre as 1ª e   2ª 

etapa deste Edital, é de 6 (seis) pontos. 

Em caso de empate, será utilizada a pontuação proveniente da Etapa 2 

(entrevista) como critério de desempate, caso o empate se mantenha, seguirá os 

seguintes critérios: Ser pós-graduado (ou estar matriculado em curso de pós- 

graduação); estágios realizados na área pretendida. 

 
11. DA BOLSA-AUXÍLIO 

 
O candidato aprovado receberá o valor da bolsa mensal concedida a partir de R 

$1.100,00 (Mil e cem reais) até R$1.500,00 (Mil e quinhentos reais). 

O valor da bolsa varia de unidade. 

 
12. DAS HIPÓTESES DO CANCELAMENTO DA BOLSA 

 

Se o bolsista abandonar as atividades do Programa por 30 (trinta) dias 

corridos ao longo do projeto, sem a devida ciência e autorização do coordenador 

técnico, sua bolsa será cancelada automaticamente, não podendo este se vincular 

novamente ao Programa. 

Se o bolsista vier a abandonar o curso de pós-graduação ou trancar a 

matrícula durante o período das atividades, a aceitação da bolsa será automaticamente 

cancelada. 

Se o bolsista apresentar desempenho insatisfatório ou se ausentar das 

atividades sem ciência e anuência do coordenador do Programa, receberá advertência, 

podendo também sua bolsa e seu vínculo serem cancelados automaticamente a critério



 

da comissão, não podendo este se vincular novamente ao Programa. Fica a cargo do 

coordenador estabelecer as normas de avaliação de desempenho. 

 
13. DAS HIPÓTESES DE DESISTÊNCIA 

Caso o aprimorando desista no programa em menos de 12 meses, ele não terá 

direito a requisitar Declaração e nem Certificado de Aprimoramento Profissional. 

Caso o candidato que desista do programa tenha cursado mínimo de 12 (doze) 

meses de programa, poderá solicitar a Declaração do Programa de Aprimoramento. 

 
14. FORMA DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação no final do curso será a média de 2 notas. A primeira será dada nota 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 (TCC) ao 

término dos 2 anos (sendo que este compreende também a apresentação oral para 

banca examinadora). 

 

 

 

15. DA CONCESSÃO DE CERTIFICADO 

O certificado de aprimoramento profissional, somente será conferido aos alunos 

que cursarem 100% (cem por cento) do tempo previsto do programa de 

aprimoramento profissional e aprovação. Desta forma, caso o aprimorando desista no 

programa, não fará jus ao recebimento do certificado de Aprimoramento Profissional. 

 
O candidato desistente do programa, poderá ter direito de receber a Declaração de 

Participação do Aprimoramento mediante ter cumprido no mínimo de 12 (doze) meses 

do programa. 

 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Edital encontra-se disponível no site do Hospital Veterinário Anclivepa. Site: 

https://anclivepa-sp.org.br 

A bolsa será de uso pessoal, intransferível e só poderá ser usufruída na forma e 

condições previstas neste Edital. 

Para avaliação final e emissão do certificado de Aprimoramento Profissional em 

Medicina Veterinária os candidatos deverão ser aprovados em todas as avaliações 

aplicadas no decorrer do programa e ter cumprido o período proposto de 2 ( dois) anos 

a contar da data de assinatura do contrato de bolsa. 

não atinja a nota mínima de 6,0 (seis). 

O Aprimorando passará por avaliação pelo coordenador do seu setor a cada 6 
meses, e a cada 12 meses pela Direção do Hospital, e nesta poderá ser desligado caso 

https://anclivepa-sp.org.br/


 

Não haverá vínculo empregatício entre Aprimorando/Hospital Público 

Veterinário Anclivepa -SP. 

 

O Programa de Aprimoramento em Medicina Veterinária terá início em 

13/02/2023. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Aprimoramento Profissional 

em Medicina Veterinária nomeado pelo Anclivepa -SP Educação, que também será 

responsável pelos esclarecimentos de dúvidas e por fornecer informações 

complementares, caso necessário. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato via e-mail: anclivepaeducacao@gmail.com 

(inserir como título do e-mail: (“DÚVIDAS APRIMORAMENTO”) 

 
 
 

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 ser nítidos, com possibilidade 

de identificar o candidato. 

– 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. 

- Este edital tem validade de 70 (Setenta) dias. 
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     ANEXO 1 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

– Programa de Aprimoramento em Anestesiologia Veterinária: Terminologia, vias 

de administração e escolha do agente e técnica anestésica. Períodos Pré, Trans e Pós- 

Anestésico; Medicação pré-anestésica; Miorrelaxantes;. Anestesia 

local;.Neuroleptoanalgesia e Anestesia dissociativa. Estágios anestésicos;. Anestesia 

geral injetável;. Anestesia geral inalatória; Monitoração trans-anestésica; Emergências e 

complicações anestésicas; Eutanásia. 

- Programa de Aprimoramento em Clínica Médica Veterinária: 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 a clínica, paraneoplasias e princípios de 

quimioterapia; Nutrição clínica e alimentação parenteral; Hemoterapia; Doenças 

Infecciosas e Parasitárias. 

 
- Programa de Aprimoramento em CTM: 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 estômago 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 Imagem Veterinária: Ultrassonografia e 

Radiografia (indicações, aparelhos, definições, conceitos, técnicas, nomenclatura, 

posicionamentos, interpretação, diagnóstico diferencial, terminologia) 

 
- Programa de Aprimoramento em Ortopedia Veterinária: 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 estômago 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. 

 
Valor Inscrição – R$120,00 (Cento e vinte reais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O CONCORRENTE DEVERÁ ENVIAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO VIA EMAIL 

PARA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO. Email: anclivepaeducacao@gmail.com 

 
TÍTULO DO EMAIL: COMPROVANTE DE PAGAMENTO + NOME DO CANDIDATO 
ASSUNTO DO EMAIL: ANEXO DO COMPROVANTE + SETOR + UNIDADE. 

EMAIL: anclivepaeducacao@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esse edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo, 09 de Janeiro de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luiz Wilson Oliveira 
Gestor das Unidades Hosp. Vet Público Anclivepa – SP. 

 
 

Priscila Cardoso Lago 
Gestora Anclivepa - SP Educação 

Membro da Comissão de Aprimoramento 
Hospital Veterinário Público Anclivepa- SP. 
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