
Edital para concurso de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária 2015 

 

O Conselho do Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária 

(APMV) da Unoeste torna públicas as normas a seguir, que regem a seleção dos 

candidatos ao Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária para ingresso em 

2015. 

  

1. Disposições Gerais 

O Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária (APMV) é uma modalidade 

de ensino de pós-graduação latu-sensu destinada exclusivamente à Médico-Veterinários, 

caracterizada por um programa intensivo de aprimoramento profissional em serviço. É 

desenvolvida em dois anos (AP1 e AP2) sob orientação dos docentes do Curso de 

Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Agrárias da Unoeste. 

O Programa segue as diretrizes da Resolução Nº 824, de 31 de Março de 2006, do 

Conselho Federal de Medicina Veterinária. A duração mínima do APMV na Unoeste é de 

1.760 horas/ano, equacionadas entre o treinamento profissional em serviço 

supervisionado e o desenvolvimento de seminários, discussões clínicas e reuniões de 

referatas, com carga horária semanal de 40 a 60 horas. 

 

2. Oferta de vagas dos Programas de Aprimoramento Profissional em Medicina 

Veterinária 

O programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária da Unoeste é 

reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, conforme Decisão nº 03 de 

26/02/2010, publicada no DOU nº 51, na Seção 1 pág. 62, de 17 de março de 2010. As 

áreas com vagas abertas para o ano de 2015 estão descritas no quadro abaixo. 

Áreas 
Número de 

vagas 

Duração 

prevista 

Anestesiologia Veterinária 1 24 meses 

                        

                          Patologia animal 
1 24 meses 

 

 



3. Local em que as atividades são desenvolvidas 

As atividades dos médico-veterinários aprimorandos são desenvolvidas no 

Hospital Veterinário da Unoeste situado no Campus II da Unoeste, no município de 

Presidente Prudente, com saídas a campo para as especialidades que incluem 

atendimento aos animais de fazenda. 

 

4. Inscrição e seleção dos candidatos 

Podem candidatar-se à seleção ao APMV, todos os Médico-Veterinários, 

portadores de diploma, graduados no máximo há três anos, e alunos portadores de 

atestado que comprove estar cursando o último semestre do curso de graduação em 

Medicina Veterinária com colação de grau prevista para o primeiro bimestre de 2015, em 

escola reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

 

Para inscrição à seleção ao APMV são necessários os seguintes documentos: 

a) Requerimento de inscrição indicando a especialidade desejada (em anexo); 

b) Histórico Escolar Oficial (fotocópia); 

c) Duas fotografias 3X4; 

d) "Curriculum Vitae" devidamente documentado (fotocópia), preferencialmente 

formatado na plataforma Lattes; 

e) Cópia do Diploma de Graduação ou Atestado que comprove estar cursando o último 

semestre de medicina veterinária em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo 

MEC, com colação de grau prevista para o primeiro bimestre de 2015, se for o caso 

(fotocópia); 

f) Carteira de identidade (fotocópia); 

g) Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.) (fotocópia); 

h) Cheque nominal à Unoeste referente ao pagamento da taxa de inscrição no valor de 

R$ 50,00. 

As inscrições deverão ser realizadas do dia 06 até o dia 25 de FEVEREIRO de 

2015, das 8:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas. As inscrições podem ser feitas 

pessoalmente na Secretaria da Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão localizada no 

Campus II da Unoeste, Bloco B2, situada à Rodovia Raposo Tavares km 572, Presidente 

Prudente-SP, ou via correio, enviando a documentação necessária para o seguinte 

endereço: 

 



A/C Sra. Antônia 

Secretaria de Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão da Unoeste 

Rodovia Raposo Tavares km 572, bairro Limoeiro 

CEP: 19067-175 

Os documentos remetidos por correio devem ser postados alguns dias antes 

do término do período de inscrição, de maneira que possam estar disponíveis à 

Comissão avaliadora antes do encerramento do prazo (25/02/2015). Documentos 

entregues fora do prazo de inscrição não serão aceitos e as inscrições serão 

automaticamente indeferidas. 

  As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição são de sua única e 

exclusiva responsabilidade e devem ser comprovadas mediante a apresentação dos 

documentos originais à Comissão Organizadora do Concurso, caso sejam solicitados.  

As provas de seleção serão realizadas na sala de aula do Hospital Veterinário 

no campus II da Unoeste no dia 26 de fevereiro de 2015, iniciando-se as 8:00 horas. 

A seleção será composta de três etapas: prova de conhecimentos específicos (peso 4), 

avaliação do "Curriculum Vitae” (peso 3) e entrevista e/ou prova prática (peso 3). 

A prova escrita versará sobre conhecimentos relativos à especialidade em que o 

candidato se inscreveu, de acordo com o programa publicado no item 7 deste edital, 

sendo de caráter eliminatório com parâmetros estabelecidos pela Comissão Avaliadora. A 

avaliação do "Curriculum Vitae" deverá basear-se na quantidade e qualidade de títulos 

obtidos pelo candidato, relativos à especialidade de inscrição. Os currículos que não 

apresentarem fotocópias dos certificados terão a avaliação anulada. A entrevista 

e/ou prova prática versará sobre conhecimentos pessoais e/ou técnicos, sendo estes 

últimos baseados no programa referente à especialidade pretendida pelo candidato. 

Cada candidato poderá inscrever-se somente em uma especialidade. Será 

considerado aprovado na seleção todo candidato que obtiver média igual ou superior a 

cinco (5,0), sendo convocados a ocupar as vagas disponíveis, os candidatos aprovados, 

por ordem de médias decrescentes, de acordo com o número de vagas disponíveis. 

É de inteira responsabilidade do candidato, tomar conhecimento das 

informações e prazos a serem cumpridos para o ato da inscrição. Serão excluídos 

do processo de seleção candidatos que prestarem informações imprecisas, 

inverídicas ou incompreensíveis. 

 

 



5. Divulgação de resultados 

A forma de divulgação de resultados (internet, mural, telefone, etc.) será 

estabelecida pela Comissão Organizadora no dia das provas seletivas, quando os 

candidatos presentes serão devidamente informados. Os resultados serão divulgados em 

até 24 horas após o término do processo seletivo. 

 

6. Matrícula e inscrição para receber a bolsa de aprimoramento 

Os candidatos aprovados iniciarão as atividades no dia 02 de março de 2015, 

quando realizarão matrícula junto a Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão da Unoeste. A 

matrícula será formalizada mediante a assinatura de um contrato de serviços e um termo 

de compromisso de que o aprimorando ingressante cumprirá todas as normas do 

Regimento do Programa de aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária da 

Unoeste. 

Os aprimorandos ingressantes deverão apresentar no momento da matrícula, o 

número de inscrição no PIS/PASEP ou NIT. O valor Integral da Bolsa de Aprimoramento é 

o do salário mínimo nacional. Os aprimorandos ingressantes terão direito a um vale-

refeição para cada dia útil de atividade desenvolvida, livre acesso à rede de bibliotecas da 

Universidade e a um seguro contra acidentes pessoais. 

Os aprimorandos que, por qualquer motivo, optarem por desistir do Programa de 

Aprimoramento Profissional, ou forem desligados do mesmo, não terão direito a receber 

certificados ou qualquer documento comprobatório das atividades desenvolvidas. 

Os suplentes das vagas que ficarem ociosas em razão do desligamento ou 

desistência de outros aprimorandos serão convocados à comparecer no Hospital 

Veterinário da Unoeste em um prazo de até 72 horas para serem incluídos no Programa 

de Aprimoramento Profissional, desde que o mesmo não tenha se iniciado há mais de 45 

dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Conteúdo das provas seletivas por área 

 

7.1 ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA 

I. Cuidados preparatórios com o paciente 
- Anamnese, exame físico, exames complementares.  
- Métodos de avaliação do risco (classificação da ASA) e do estado físico. 
- Preparo do paciente: tratamento das disfunções preexistentes e correção 

eletrolítica e ácido-base. 
- Pacientes com instituição de tratamento prévio. Interação medicamentosa. 

 
II. Medicação pré-anestésica  

- Conceito e objetivos.  
- Principais fármacos utilizados: doses e principais efeitos  
- Farmacologia, indicações e complicações: Fenotiazínicos, Benzodiazepinicos, 

Adrenorreceptores alfa-2 agonistas, Anticolinérgicos, Opióides. 
 

 

III. Anestesia Intravenosa 
- Conceito e objetivos.  
- Principais fármacos utilizados: doses e principais efeitos  
- Farmacologia, indicações e complicações: Barbitúricos de ação ultracurta, 

Quetamina, Propofol, Etomidato. 
- Técnicas de anestesia intravenosa. 

 
IV. Bloqueadores neuromusculares  
- Agentes despolarizantes 
- Agentes adespolarizantes 
- Principais fármacos utilizados: doses e efeitos 
- Indicações e contra-indicações 

 
V. Anestesia Inalatória e Ventilação Artificial 
- Aspectos físico-químicos da absorção, distribuição e eliminação dos anestésicos 

inalatórios.  
- Solubilidade na água, no óleo e nos tecidos.  
- Concentração alveolar mínima (CAM) 
- Avaliação clínica dos planos de anestesia (Guedel e outras). 
- Principais Agentes inalatórios 
- Farmacocinética, farmacodinâmica, interações e toxicidade. 
- Indicações e contra-indicações. 
- Técnicas de administração. 
- Ventiladores: classificação e princípios de funcionamento. 
- Indicações clínicas e laboratoriais da ventilação artificial. Contra-indicações e 

complicações. 
 

VI. Anestésicos Locais  
- Propriedades físicas e químicas. 
- Absorção, distribuição e ligação com proteínas.  



- Biotransformação e Eliminação.  
- Mecanismo de ação.  
- Latência e duração da ação por infiltração, por injeção vascular, por bloqueio 

peridural ou subaracnóideo e por via tópica.  
- Efeitos sistêmicos.  
- Uso de vasoconstritores: objetivos e efeitos adversos. 
- Principais agentes anestésicos locais utilizados 
- Principais técnicas anestésicas locais 

 
  

VII. Monitoração 
- Monitoração hemodinâmica e respiratória 

 
VIII. Dor 

- Fisiopatologia. Diagnóstico e tratamento; 
- Fármacos empregados: classificação, farmacocinética, farmacodinâmica, 

indicações, complicações, interações e toxicidade. 
- Alternativas terapêuticas de controle da dor 

 
IX. Técnicas Anestésicas nas Diferentes Espécies 

- Técnicas anestésicas em caninos e felinos 
- Técnicas anestésicas em suínos 
- Técnicas anestésicas em ovinos e caprinos 
- Técnicas anestésicas em bovinos 
- Técnicas anestésicas em equinos 
- Anestesia em pacientes de alto risco, emergências, complicações e ressuscitação 

cardiorrespiratória. 
- Anestesia em neonatos, idosos e cesariana nas diversas espécies. 
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7.2 PATOLOGIA ANIMAL 

Anatomia Patológica 

Os seguintes assuntos serão abordados nas avaliações: 

1. Dermatopatologia; 

2. Patologia do sistema digestório; 

1- Patologia do sistema renal; 

2- Patologia do sistema respiratório; 

3- Patologia do sistema cardiovascular; 

4- Neuropatologia; 

5- Distúrbios circulatórios: edema, hemorragia e choque; 

6- Neoplasias: conceitos e generalidades; 

7- Distúrbios do crescimento e diferenciação celulares; 

8- Imunopatologia: reações de hipersensibilidade. 
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8. Contato e informações adicionais 

HOSPITAL VETERINÁRIO 

Prof. Me. Rejane  Brinholi 

Coordenadora do Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária da 

Unoeste 

Telefone (018) 3229-3251 

e-mail: rejanebb@unoeste.br 

 

SECRETARIA DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO 

Sra. Antônia 

Telefone: (018) 3229-2077 

e-mail:posgrad@posgrad.unoeste 

 

mailto:posgrad@posgrad.unoeste

