
EDITAL DO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO EM MEDICINA 

VETERINÁRIA (PAMV)– UNICEP-2022 

 
 
I - O que é e como funciona o programa 

 
A proposta do Programa de Aprimoramento em Medicina Veterinária no Hospital 

Veterinário do UNICEP, tem como objetivo central proporcionar ao egresso dos cursos 
de graduação em Medicina Veterinária, a oportunidade de aplicar intensamente as 
práticas hospitalares, bem como despertá-los para a necessidade da “educação 

continuada” face às mudanças, anteriormente mencionadas. Vale ressaltar que a presente 
proposta está enquadrada nas diretrizes nacionais para acreditação do Programa de 

Aprimoramento Profissional (PAMV) em Medicina Veterinária, segundo Resolução 
número 1076, de 11 de dezembro de 2014, do Conselho Federal de Medicina Veterinár ia 
(CFMV). De acordo com a mesma, “os Programas de Aprimoramento Profissional em 

Medicina Veterinária são cursos de pós-graduação em regime latu sensu” e “devem ter 
reconhecimento Institucional, sendo este representado por documento que comprove sua 

aprovação junto ao Conselho de Ensino, Câmara de Pós-Graduação, Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação ou órgão equivalente”. 
 O PAMV será desenvolvido em um ano, sob a orientação dos docentes das áreas 

profissionalizantes do Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Central 
Paulista - UNICEP. Com a carga horária equacionada entre o treinamento profissiona l 

em serviço supervisionado (80%) e o desenvolvimento de seminários, discussões clínicas 
e reuniões de referatas (20%), em um regime de 2.080 horas anuais. 
 

II - Das Vagas oferecidas/Bolsas de Estudo 

 

- Clínica Médica e Cirúrgica e Anestesiologia de Pequenos Animais (02 vagas) 
- Patologia Clínica (01 vaga) 
 

O valor da bolsa de estudo é de R$1.200,00 (um mil eduzentos reais) por mês. 
 

 Durante o curso, o aprimorando não poderá ter vínculo empregatício com outras 
instituições, devendo dedicar-se exclusivamente ao Programa de Aprimoramento em 
Medicina Veterinária (PAMV) - UNICEP, durante os 12 meses previstos para o mesmo.  

 
III- Inscrições 

 

Para inscrição do Concurso serão necessárias as seguintes condições e documentos: 
 

Período: 
A inscrição deverá ser realizada no período de 01 a 11 de fevereiro de 2022; 

 
Valor: 

O valor da inscrição será de R$ 100,00 deverá ser efetuado no Bloco B8 do Centro 

Universitário Central Paulista localizado a rua Miguel Petroni, 1150 ou depósito bancário: 
Banco: Itaú   Agência: 7193    Conta corrente: 10594-2   CNPJ: 51.793.826/0001-96 

 



 

Local para entrega da inscrição: 
Local: Bloco B8, do Centro Universitário Central Paulista localizado na rua 

Miguel Petroni, 1150 – São Carlos/SP 
No caso de inscrição por via postal, enviar para:Pós-Graduação – Rua Miguel 

Petroni, nº 5111 – Jardim Centenário – CEP: 13563-470 

 

Documentos necessários para inscrição: 

a) Para os ex-acadêmicos do UNICEP, prova de quitação de débitos com a IES; 
b) Requerimento de inscrição devidamente preenchido indicando a área desejada 

(Cada candidato deverá inscrever-se em uma área somente); 

c) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição: fotocópia do comprovante de 
depósito bancário identificado em nome Assosciações de Escolas Reunidas – LTDA. 

Banco: Itaú   Agência: 7193    Conta corrente: 10594-2   CNPJ: 51.793.826/0001-96 

c) Diploma do Médico Veterinário ou comprovante de conclusão do Curso de 
Medicina Veterinária, há menos de dois anos da data de inscrição; 

d) Histórico escolar do curso e o Curriculum Vitae (com cópias simples das 
comprovações/certificados); 

e) Fotocópia da carteira de inscrição junto ao CRMV-SP, caso Médico Veterinár io 
formado;  

f) Fotocópia do RG e CPF; 

g)  2 fotos 3x4; 
 

IV -  Processo Seletivo 

 

4.1 Datas, local e horário 

Datas de seleção: 16, 17 e 18 de fevereiro de 2022. 
Local da seleção: Centro Universitário Central Paulista 

Horário da seleção: de 8:30 às 12:30h e das 14 às 18h 
 
4.2 Provas  

 
O Processo Seletivo será realizado por exame constando de três provas:  

Prova Escrita (eliminatória e classificatória); 
Prova Prática (eliminatória e classificatória); 
Avaliação do Curriculum Vitae e Entrevista. 

 
4.2.1. Primeira Fase - Prova Teórica  

 
A prova escrita versará sobre conhecimentos específicos relativos à área em que 

o candidato se inscreveu e será de caráter eliminatório, passando o candidato aos 

processos subsequentes caso obtenha nota igual ou superior a sete, bem como 
classificatório para aqueles aprovados. 

A prova teórica tem data de realização prevista para 16 de fevereiro de 2022, na 

Sala 04 do Bloco B8do Centro Universitário Central Paulista localizado a rua Miguel 

Petroni, 1150 às 08:30 horas. 
É de caráter eliminatória e classificatória, com o conteúdo programático de cada 

área (Anexo). 



A prova terá duração improrrogável de 4 horas, sendo terminantemente proibida, 

sob qualquer alegação, a saída do candidato do local do exame antes de decorrida uma 
hora do seu início. 

Recomenda-se que o candidato chegue ao local da prova com antecedência 
mínima de 30 minutos do horário estabelecido para o início da prova, não sendo admitido, 
sob hipótese alguma, retardatários. 

É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

O candidato deverá estar munido de um documento original com foto, além do 
comprovante correspondente ao pagamento da taxa de inscrição, e caneta de tinta azul ou 
preta. Não será permitida a utilização de máquina calculadora. 

O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, durante a sua realização, 
sem autorização e acompanhado do fiscal. 

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 norma s 

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. 

O candidato deverá no dia para 16 de fevereiro de 2022, a partir das 20:00 horas, 
consultar lista afixada no Bloco B8 com resultado da prova escrita e convocação para 

segunda fase, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 

4.2.2. Segunda Fase: Prova Prática 

 
A prova prática versará sobre conhecimentos específicos relativos à área em que 

o candidato se inscreveu e será de caráter eliminatório, passando o candidato aos 
processos subsequentes caso obtenha nota igual ou superior a sete , bem como 
classificatório para aqueles aprovados. 

A prova prática tem data de realização prevista para 17 de fevereiro de 2022, na 
Sala 04 do Bloco B8 do Centro Universitário Central Paulista localizado a rua Miguel 

Petroni, 1150 a partir das 08:30 horas para os candidatos à vaga de clínica médica e 
cirúrgica e anestesiologia de pequenos animais; será realizada individualmente e por 
ordem classificatória da prova teórica. 

A prova prática tem data de realização prevista para 17 de fevereiro de 2022, na 
Sala 03 do Bloco B8  do Centro Universitário Central Paulista localizado a rua Miguel 

Petroni, 1150 a partir das 08:30 horas para os candidatos à vaga de patologia clínica; será 
realizada individualmente e por ordem classificatória da prova teórica. 

É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação, não 

podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
O candidato à vaga de clínica médica e cirúrgica e anestesiologia de pequenos 

animais e patologia clínica deverá estar munido de um documento original com foto e 
material para realização de exame clínico e procedimentos de rotina (jaleco, estetoscópio, 
termômetro, lanterna, pijama cirúrgico, gorro, máscara, propé e calculadora). 

O candidato deverá no dia 17 de fevereiro de 2022, a partir das 20:00 horas, 
consultar lista afixada Bloco B8 com resultado da prova prática e convocação para 

terceira fase, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 



4.2.3. Terceira Fase: Entrevista e Análise de Curriculum vitae  

 
A entrevista e a análise do Curriculum vitae serão realizadas na salas 03 e 04 do 

Bloco 8 do Centro Universitário Central Paulista localizado a rua Miguel Petroni, 1150, 
São Carlos/SP, no dia 18 de fevereiro de 2022, às 8:30 horas. Recomenda-se que o 
candidato chegue ao local da prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário 

estabelecido para o início da prova, não sendo admitido, sob hipótese alguma, 
retardatários.  

 
V - Da pontuação e da classificação  

 

5.1. Primeira Fase - Prova Teórica 
Serão considerados habilitados para a segunda fase do processo, os candidatos que 

obtiverem pontuação igual ou superior a 7,0 pontos na prova teórica. Será atribuído peso 
quatro a prova teórica.  
 

5.2. Segunda Fase – Prova Prática 
Serão considerados habilitados para a terceirafase do processo, os candidatos que 

obtiverem pontuação igual ou superior a 7,0 pontos na prova prática. Será atribuído peso 
quatro a prova prática.  
 

5.3. Terceira Fase - Será atribuído peso dois a avaliação do Currículo Vitae e entrevista. 
 

5.4. A prova escrita versará sobre conhecimentos relativos à área de medicina veterinár ia, 
de acordo com o programa fornecido (ANEXO). A avaliação do currículo se baseará na 
quantidade e qualidade de títulos e produção intelectual obtidos pelo candidato. A 

entrevista versará sobre conhecimentos pessoais e técnicos, sendo estes últimos baseados 
no programa referente à área específica do candidato. 

 
5.5 Todo candidato que obtiver nota final igual ou superior a 7,0 (sete), estará 
classificado. Serão chamados a ocupar as vagas, os candidatos aprovados, por ordem de 

notas decrescentes, especificamente em cada área. 
 

5.6. Em caso de igualdade na pontuação final, terá preferência para efeito de classificação, 
sucessivamente, o candidato: 

 

- que obtiver maior pontuação na parte escrita; 
- que obtiver maior pontuação na parte prática. 

 
5.7. Os candidatos deverão, a partir de 23 de fevereiro de 2022, acessar o site 

https://www.unicep.edu.br/, para consultar o Edital de Resultado Final no qual constará 

apenas a classificação dos candidatos. O Edital do Resultado Final também estará 
disponível na secretaria da Pós-Graduação, Bloco B8, do Centro Universitário Central 

Paulista localizado na rua Miguel Petroni, 1150 – São Carlos/SP. É de inteira 
responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação. 

 

 
VII - Início do programa: 10 de março de 2022 

 



Os candidatos selecionados deverão efetivar a matrícula no PAMV UNICEP até 

o dia 28 de fevereiro de 2022, na sala da secretaria da Pós Graduação – Bloco B8. 
A não realização da matrícula será interpretada como desistência da vaga. Após a 

seleção, os currículos poderão ser retirados na Seção de Pós-Graduação até o dia 28 de 
fevereiro de 2022. Ao término desse período, os documentos não solicitados serão 
incinerados.  

Até o dia 28 de fevereiro de 2022, todos os ingressantes no PAMV UNICEP 
deverão apresentar cópia do CRMV-SP ou do comprovante de tramitação da inscrição no 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



ANEXO 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL 

 

 

• CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA E ANESTESIOLOGIA DE 

PEQUENOS ANIMAIS: 

 
 

CLÍNICA MÉDICA E TERAPÊUTICA DE PEQUENOS ANIMAIS 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

- Semiologia aplicada 
- Terapêutica aplicada à clínica médica 

- Fluidoterapia e transfusão sanguínea 
- Neonatologia 
- Intoxicações 

- Distúrbios dermatológicos e anexos 
- Distúrbios endócrinos 

- Distúrbios gastrintestinais 
- Distúrbios urinários 
- Distúrbios respiratórios 

- Distúrbios cardiovasculares 
- Distúrbios neuromusculares 

- Oncologia 
 
 

 

CLÍNICA CIRÚRGICA DE PEQUENOS ANIMAIS 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
- Princípios de Técnica Cirúrgica  

- Traumatologia 
- Tumores 

- Choque 
- Infecções e distrofias cirúrgicas 
- Paratopias (hérnias) 

- Manejo de feridas 
- Afecções clínico-cirúrgicas do sistema digestório 

- Afecções clínico-cirúrgicas do sistema respiratório 
- Afecções clínico-cirúrgicas do sistema urogenital 
- Afecções clínico-cirúrgicas do aparelho locomotor 

- Afecções da coluna vertebral 
- Afecções clínico-cirúrgicas do sistema oftálmico 

 
 
 



ANESTESIOLOGIA  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

- Agentes e técnicas da medicação pré-anestesia 
- Agentes e técnicas da anestesia geral injetável 

- Agentes e técnicas de anestesia loco-regional 
- Agentes e técnicas de anestesia geral inalatória  

- Equipamentos anestésicos 
- Monitoramento do paciente 
- Emergências anestésicas 

- Dor e analgesia 
- Técnicas especiais (paciente geriátrico, pediátrico, cardiopata, nefropata, hepatopata, no 

trauma 
- Fluidoterapia em Anestesiologia 
 

 

• PATOLOGIA CLÍNICA: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

- Hematologia clínica  
- Bioquímica clínica 
- Função renal  

- Função hepática  
- Função pancreática  

- Copro parasitológico 
- Citologia esfoliativa e de líquidos cavitários 
- Líquidos cavitários  

- Exame de suco ruminal 
- Exame de sêmen 

- Cultura e antibiograma 
- Exames imunológicos (PCR) 
- Brucelose 

- Tuberculinização 
- Sorologia 
 


