
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PARA O PROGRAMA DE APRIMORAMENTO 

PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

FMU – BIÊNIO 2023-2024 

 

 

A Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária, Profa. Dra. Ana Claudia Balda, 

e a Comissão de Aprimoramento Profissional da FMU, no uso de suas atribuições, faz 

saber por meio deste instrumento, que se encontram abertas dos dias 16 de novembro 

a 30 de novembro de 2022, das 8 às 16 horas, as inscrições para o concurso de Programa 

de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária do Curso de Medicina 

Veterinária do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas.  

 

1. INSCRIÇAO:  

Os candidatos deverão realizar a inscrição na recepção do hospital veterinário, 

no campus Ponte Estaiada, sito à Av. Ministro Nelson Hungria, 541, mediante formulário 

próprio disponível no mesmo local. O candidato deve: 

a) Ter concluído, há menos de dois anos, na data da inscrição, curso de Medicina 

Veterinária; 

b) Apresentar documento do CRMV ou Certificado de Conclusão de Curso; 

c) Entregar uma foto 3 x 4; 

d) Realizar o pagamento, exclusivamente por meio de cartão de crédito ou débito, 

da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 a ser recolhida no ato da inscrição; 

e) Cópia simples da Cédula de Identidade (RG); 

f) Cópia simples do CPF; 

g) Cópia legível do visto de permanência no país, em se tratando de candidato 

estrangeiro; 

h) Cópia simples do comprovante de endereço; 



i) O candidato poderá inscrever-se em uma única área de concentração do 

Programa de Aprimoramento em Medicina Veterinária, sendo vetada a mudança 

de opção após o término da inscrição; 

j) A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 

alegar desconhecimento; 

k) As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, reservando-se a Comissão de Aprimoramento 

Profissional da FMU, o direito de excluir da seleção aquele que não preencher 

esse documento oficial de forma completa e correta e/ou fornecer dados 

comprovadamente inverídicos ou falsos; 

l) O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não efetivação da 

mesma. 

 

2. VAGAS OFERECIDAS 

As áreas de atuação oferecidas, e número de vagas e a duração estão dispostas 

na tabela abaixo: 

Áreas de interesse  Número de vagas Duração em anos 

Clínica médica de pequenos animais  3 2 

Clínica Cirúrgica de pequenos animais  3 2 

Anestesiologia  1 2 

Patologia Clínica  1 2 

 

3. PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será dividido em: 

3.1 Primeira fase:  constituída da realização de uma prova teórica, de caráter 

eliminatório e classificatório, a ser realizado no dia 05 de dezembro de 2022 das 



08 às 11 horas, no Campus Ponte Estaiada, localizada na Rua Ministro Nelson 

Hungria, 541, Parque Real, São Paulo/SP. 

3.1.1 A prova será constituída de 100 (cem) questões de múltipla escolha e terá 

duração de 3 horas. As questões serão de âmbito geral, divididas nas 

disciplinas de Anestesiologia, Clínica Médica de Pequenos Animais, Clínica 

Cirúrgica de Pequenos Animais, Diagnóstico por imagem, Patologia Clínica e 

Terapia Complementar. 

3.1.2 O candidato deverá apresentar-se no local com antecedência de 30min do 

horário marcado (horário local);  

3.1.3 Em hipótese alguma será permitida a entrada de candidato após o horário 

previsto para apresentação;  

3.1.4 Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato;  

3.1.5 Não serão fornecidos exemplares dos cadernos de questões, mesmo após o 

encerramento de todo o processo seletivo;  

3.1.6 Será anulada a resposta que apresentar rasura ou duplicidade de resposta;  

3.1.7 Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer 

espécie, comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquina 

calculadora, agenda eletrônica ou similar, telefones celulares ou 

smartphones, smartwatch, tablets, notebooks ou qualquer material que não 

seja o estritamente necessário para a realização da prova.  

3.1.8 Será automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que: a. não 

apresentar documento de identificação, nos termos deste Edital;  

• não comparecer a uma das provas, seja qual for o motivo alegado;  

• ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;  

• lançar mão de meios ilícitos para executar a prova;  

• não devolver o caderno de respostas no final do tempo previsto para a 

realização da prova;  

• estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de 

comunicação (telefone celular ou smartphone, smartwatch, agenda 

eletrônica, receptor, gravador, tablets, notebooks ou outros 

equipamentos similares), bem como protetores auriculares;  



• não será permitido o uso ou o porte de telefones celulares ou afins no 

local da prova.  

• estiver usando boné ou chapéu de qualquer espécie;  

• perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.  

 

3.2 Lista de Aprovados da Primeira Fase 

 

3.2.1 Serão aprovados, os três primeiros candidatos que apresentarem as 

melhores notas para cada vaga ofertada.  

3.2.2 A divulgação dos resultados da primeira fase será feita no dia 07 de 

dezembro, a partir das 14 horas, na Coordenação de Medicina Veterinária. 

3.2.3 Os candidatos aprovados para a segunda fase, deverão entregar o curriculum 

documentado (com todos os certificados comprobatórios – modelo em 

anexo), cópia do histórico escolar e documento que comprove a conclusão 

de curso, nos dias 08 e 09 de dezembro, das 9 às 16 horas, na Coordenação 

do Curso de Medicina Veterinária, localizada na Rua Ministro Nelson Hungria, 

541, Parque Real, São Paulo/SP. 

3.2.4 Esta primeira fase é classificatória, e, portanto, os candidatos convocados 

para a segunda fase estarão em igualdade de condições, independente da 

nota da prova teórica. 

 

3.2.5 Segunda Fase: os candidatos aprovados na primeira fase, serão convocados 

para entrevista individual, avaliação emocional, e análise de curriculum. 

3.2.6 Entrevistas:  

3.2.6.1 As entrevistas serão agendadas individualmente com horário pré-

determinado, no dia 12 de dezembro, das 8 às 18 horas no Campus Ponte 

Estaiada, localizada Rua Ministro Nelson Hungria, 541, Parque Real, São 

Paulo/SP, e será divulgado conforme classificação na divulgação.  

3.2.6.2 Não haverá segunda chamada ou repetição de entrevista. O candidato não 

poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da entrevista 

e/ou análise de currículo como justificativa de sua ausência. O não 



comparecimento à entrevista, qualquer que seja o motivo, caracterizará 

desistência do candidato e resultará em sua eliminação na seleção. 

3.2.7 Avaliação Emocional: a avaliação emocional será realizada por um psicólogo 

capacitado.  

3.2.8 Análise Curricular: A análise do currículo será realizada pela Comissão de 

Aprimoramento Profissional da FMU. Serão avaliados os seguintes itens na 

análise de curriculum, descritos na tabela a seguir: 

Critério Analisado Pontuação 

Performace no curso de Medicina Veterinária 35 

Estágios Acadêmicos (dentro da área de interesse) 35 

Iniciação Científica 20 

Participação em Congressos 10 

Máximo de pontos 100 

3.3 Lista de Aprovados da Segunda Fase:  

3.3.1 A nota final classificatória de cada candidato será a média ponderada nas 

notas obtidas pela análise de curriculum (peso 1), avaliação emocional (peso 

2) e entrevista (peso 3). 

3.3.2 Não serão divulgadas as notas parciais dos candidatos, apenas a ordem 

classificatória. Ao completar o número de vagas ofertadas, os candidatos 

serão considerados suplentes e poderão ser convocados caso haja 

desistência da vaga. 

3.3.3 A lista de aprovados da segunda fase será divulgada no dia 15 de dezembro 

de 2022, a partir das 9 horas, na Coordenação de Medicina Veterinária. 

4. REGISTRO: 

Os candidatos aprovados na segunda fase, deverão efetivar o registro junto ao 

Hospital Veterinário, e deverá encaminhar até o dia 16/01/2023, via email, aos cuidados 

da Profa. Paula Renata de Oliveira Castro (paula.renata@fmu.br), manifestando 

mailto:paula.renata@fmu.br


interesse pela vaga contemplada e providenciar os seguintes documentos, que serão 

solicitados posteriormente: 

- Resultado da página da Consulta de Qualificação Cadastral no E-social ou 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF, caso não possua cadastro no PIS;  

- Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) e exames complementares de acordo 

com o cargo;  

- RG frente e verso, em bom estado e com informações legíveis;  

- CPF, caso o número não esteja disponível no RG;  

- Carteira de Trabalho (página do nº. da CTPS - frente e verso) ou informar caso 

possua Carteira de Trabalho Digital;  

- Foto 3x4 colorida e recente;  

- Título de Eleitor (obrigatório para maiores de 18 anos);  

- Comprovante de Residência atualizado (com CEP e bairro);  

- Carteira de Reservista (obrigatório para maiores de 18 anos e menores de 45 

anos);  

- Comprovante de Escolaridade (diploma ou certificado);  

- Cartão do PIS ou comprovante emitido pela Caixa Econômica (dispensado para 

1º emprego);  

- Registro Civil (Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento ou Declaração 

Pública de União Estável);  

- Dados bancários de acordo com o Banco conveniado à Instituição;  

- Registro Nacional de Estrangeiro - RNE (se aplicável);  

- Diploma ou declaração de conclusão da graduação;  

O candidato matriculado usufruirá de uma Bolsa Auxílio (R$ 1.285,00) e vale 

transporte, propiciada pela Instituição, sendo a estadia e a alimentação de inteira 

responsabilidade do candidato aprovado. 

O Médico Veterinário em treinamento desenvolverá atividades de atendimento, 

conforme programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária aprovado 

pela Diretoria da Escola, no Hospital Veterinário, sob a supervisão dos Médicos 

Veterinários Contratados e dos Docentes vinculados às atividades hospitalares, devendo 

cumprir carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, distribuídos em forma de 

escalas a serem determinadas durante o período de funcionamento do Hospital 



Veterinário das 7:30 às 21 horas. O Programa de Aprimoramento, inclui também uma 

carga teórica durante todo o período do programa.  

 

 

____________________________________ 

 M.V. PAULA RENATA DE OLIVEIRA CASTRO 

Responsável técnico do Hospital Veterinário 

 

 

 

____________________________________ 

PROFª DRA. ANA CLAUDIA BALDA 

Coordenador do Curso de Medicina Veterinária 

 

 

 

______________________________________ 

PROFº ARTHUR SPERANDEO DE MACEDO 

Reitor do Centro Universitário FMU 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

MODELO DE CURRICULUM PARA CANDIDATOS APROVADOS PARA A SEGUNDA FASE 

DO PROCESSO SELETIVO 

DADOS PESSOAIS 

• NOME COMPLETO: 

• IDADE (ANOS): 

• ESTADO CIVIL: 

• TELEFONE CONTATO: 

• EMAIL: 

• ENDEREÇO COMPLETO: 

 

HABILIDADES E COMPETENCIAS (descrever brevemente suas principais habilidades e 
competências relacionadas ao processo seletivo) 

 

FORMAÇÃO: 

• ENSINO FUNDAMENTAL I E II: 

XXXXXXXXXXXXXX. Ano de Conclusão: XXXX 

• ENSINO MÉDIO: 

XXXXXXXXXXXXXX. Ano de Conclusão: XXXX 

• ENSINO SUPERIOR: 

XXXXXXXXXXXXXXX. Ano de Conclusão: XXXX 

• CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO: 

XXXXXXXXXXXXXXX. Ano de Conclusão: XXXX 

EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

Nome do Local: 

Atividade desenvolvida: 



Periodo/Ano: 

ESTÁGIOS CURRICULARES 

Nome do Local: 

Atividade desenvolvida: 

Periodo/Ano 

Supervisor: 

Horas: 

ESTÁGIOS EXTRA-CURRICULARES (iniciar pelas datas mais recentes) 

Nome do Local: 

Atividade desenvolvida: 

Periodo/Ano 

Supervisor: 

Horas: 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Nome da Instituição: 

Titulo do trabalho: 

Periodo/Ano: 

Orientador: 

 

CURSOS REALIZADOS NA ÁREA DE INTERESSE DO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO 

Nome do Curso: 

Local: 

Ano: 

Horas: 

TRABALHOS PUBLICADOS EM CONGRESSOS/REVISTAS 

Titulo do trabalho: 



Congresso/Revista: 

Ano: 

Orientador: 

PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE ESTUDOS 

Nome do Grupo: 

Atividade desenvolvida: 

Periodo/Ano: 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Nome da atividade: 

Atividade desenvolvida: 

Periodo/Ano: 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: 

Nome do evento: 

Atividade desenvolvida: 

Periodo/Ano: 

FLUENCIA EM LINGUA ESTRANGEIRA 

Inglês, Espanhol, etc. para leitura, escrita e comunicação oral 
 




