CENTRO REGIONAL UNIVERSITÁRIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA
Espírito Santo do Pinhal, 08 de março de 2021
EDITAL
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA (PAPMV)
INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO - 2021
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 DO PROGRAMA O Programa de Aprimoramento Profissional de Medicina Veterinária
(PAP-MV) – da Faculdade de Medicina Veterinário do UNIPINHAL é modalidade de
ensino de Pós-graduação, destinada a Médicos Veterinários, caracterizada por um
programa intensivo de treinamento em serviço. É desenvolvida no período de 12 a 18
meses e tem como principal objetivo capacitar o Médico Veterinário a executar com
segurança e habilidade as atividades de rotina específicas de sua área de atuação,
aperfeiçoando-o para o exercício da profissão. Priorizam-se as atividades práticas sob
orientação de profissionais médicos veterinários.
1.2 DAS ATIVIDADES DOS APRIMORANDOS O PAP-MV é baseado na seguinte
programação geral: Assistência à comunidade nas suas diferentes formas: ambulatorial,
consultório, clínica, hospitalar e plantões entre outras; Auxílio em aulas práticas e/ou
teóricas da área específica sob orientação do preceptor ou docente responsável pela
aula; Estudo dirigido, teórico e/ou prático sobre assuntos pertinentes e correlacionados
à área específica; Apresentação e discussão de casos clínicos e seminários; Atualização
bibliográfica de assuntos pertinentes e/ou relacionados à área específica; Colaboração
eventual em trabalhos de experimentação e pesquisa da disciplina, do Curso ou da
Faculdade, sob orientação do docente responsável pelo trabalho; Outras atividades de
interesse específico da área ou de interesse geral em Medicina Veterinária.
A carga horária semanal é de 60 (sessenta horas semanais), das quais 90% se destinam
ao treinamento profissional em serviço supervisionado e plantões. Os outros 10%
destinam-se à execução de seminários, discussões clínicas e apresentações de relatos
de casos clínicos, descritos na forma de artigos técnico-científicos.

1.3 PRÉ REQUISITOS
- Graduado em Medicina Veterinária, com qualificação direcionada para a área de
atuação selecionada
- Disponibilidade de horário integral
- Até 02 anos de formado
1.4 ÁREAS DE ATUAÇÃO
Clínica, Cirurgia e Anestesiologia de Grandes Animais (uma vaga)
1.5 DOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO DO PAP-MV SERÃO
Hospital Escola Veterinário do UNIPINHAL, localizado no município de Espírito Santo do
Pinhal, SP.
1.6 REMUNERAÇÃO
Bolsa auxílio no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), que será paga através de Recibo de
pagamento Autônomo – RPA, durante a vigência do programa.
O profissional terá direito a R$ 1.000,00 (um mil reais), referente ao reembolso de
despesas de viagem e alimentação
1.7 DA SELEÇÃO
A seleção será realizada em duas (2) fases distintas:
a) primeira fase (06 de abril de 2021, 08h30min) que consistirá de prova objetiva
específica, múltipla escolha, de caráter eliminatório;
b) segunda fase (08 de abril de 2021, 08h30min), que consistirá da análise do curriculum
lattes documentado e entrevista;
2. INSCRIÇÕES
As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas a partir das 8:00 horas do dia 22 de
março de 2021 até as 17:00 horas do dia 08 de abril de 2021, os candidatos deverão
enviar
e-mail,
com
assunto
INSCRIÇÃO
PAP-MV
para
hospitalveterinario@unipinhal.edu.br com os seguintes documentos digitalizados:
•
•
•
•
•

RG e CPF
Currículo documentado
Histórico Escolar de Graduação
Comprovante de endereço atualizado
Comprovante de regularidade militar

•
•
•

Diploma de Graduação
Declaração de conclusão da graduação, quando não estiver de posse do diploma
Carteira do Conselho Regional de Medicina Veterinário (CRMV) – em caso de
candidato já registrado

Obs: O não envio dos documentos listados desclassifica e anula a inscrição do candidato
2.1. DAS CONSIDERAÇÕES
A Comissão do PAP-MV - Aprimoramento Médico-Veterinário 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. A inexatidão ou irregularidade das informações prestadas ou
dos documentos apresentados importará na eliminação do candidato, em qualquer fase
do processo seletivo, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou penal
cabíveis.
3. LOCAL DAS PROVAS
Todas as provas serão realizadas no Hospital Veterinário do UNIPINHAL
4. CLASSIFICAÇÃO
Serão classificados para análise de currículo e entrevista os alunos que obtiverem nota
igual ou maior que 6,0 na prova teórica.
5.RESULTADO
O resultado do processo seletivo será divulgado conforme calendário a seguir
- 1ª fase – 07 abril de 2021
- 2ª fase – 12 de abril de 2021
A lista dos aprovados será disponibilizada via e-mail e no site do UNIPINHAL.

