Convocação para o concurso de bolsistas de Pós-Graduação Lato Sensu
(Residência em Medicina Veterinária) do Hospital Veterinário da
Universidade Anhembi Morumbi
(PÓSVET - Residência - Programa não avaliado pelo CFMV)
1. As inscrições estão abertas no período de 03 a 13 de janeiro de 2017, das 9 às
16 horas, junto à Coordenação do Hospital Veterinário da Universidade Anhembi
Morumbi – TEL (11) 2790-4641 (coordenação do HOVET - Magali).
2 . Requisitos e documentos necessários para inscrição:
2.1 – Ter concluído o curso de graduação em Medicina Veterinária nos anos
de 2015 e 2016, em escola brasileira reconhecida pelo MEC;
2.2 – Apresentar Curriculum Vitae, com todas as cargas horárias e
certificados. Caso não haja comprovação documental, ou ainda, o candidato
relacionar algum item sem incluir a carga horária, este não será considerado pela
banca examinadora.
2.3 – Apresentar histórico escolar
2.4 – Recolher taxa no valor de R$ 150,00
3 . Os programas oferecidos:
Área de concentração
Número de Vagas
Duração em anos
Clínica Médica de Pequenos Animais
1
2
Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais
1
2
Patologia Clínica
1
2
Anestesiologia
2
2
Diagnóstico por Imagem
1
2
 As atividades do residente segundo colocado na Anestesiologia iniciarão em Agosto
de 2017.
4 . O exame de seleção constará de:
4.1 – Primeira fase: Prova Teórica, sob a forma de teste de múltipla
escolha: no dia 01 de fevereiro de 2017 às 10:00 horas nas salas de aula do
mezanino do Hovet – AM.


A prova constará de 50 testes de múltipla escolha, sendo composta por testes
de cada uma das seguintes áreas: Clínica Médica de Pequenos Animais,
Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais, Anestesiologia, Patologia Clínica,
Diagnóstico por Imagem. As questões serão relacionadas às espécies canina e
felina, para as vagas de Clínica Médica de Pequenos Animais e Clínica
Cirúrgica de Pequenos Animais. As questões serão relacionadas às espécies

canina, felina e equina para as vagas de Patologia Clínica, Anestesiologia e
Diagnóstico por Imagem.




A lista constando o nome (em ordem alfabética) dos classificados para a
segunda fase será fixada nas dependências do HOVET no dia 01 de fevereiro
de 2017, no período da tarde
O candidato deverá entregar a folha de questões e de respostas ao término da
prova.
Não será divulgado o gabarito e os candidatos não terão direito a revisão de
nota.

4.2 – Segunda fase: Análise do Curriculum Vitae e entrevista, realizados
pela banca examinadora, composta por professores das áreas envolvidas no
programa. As entrevistas serão realizadas dia de 02 e 03 de fevereiro de 2017.
4.2.1 – Na segunda fase os candidatos poderão ser submetidos à
prova prática
4.3 – A divulgação do resultado final será publicada até o dia 06 de
fevereiro 2017, no HOVET-AM, em lista afixada no local.

5 . Admissão dos candidatos selecionados:
O candidato aprovado deverá fornecer fotocópia autenticada dos seguintes
documentos:
-

Cópia da cédula de identidade;

-

Cópia do CPF do próprio bolsista;

-

Cópia do diploma ou certificado de conclusão do curso;

-

Cópia do visto de permanência no país, em se tratando de candidato
estrangeiro;

-

Carteira de trabalho

-

Comprovante de endereço

6. Observações:
O candidato aprovado iniciará suas atividades no dia 06 de março de 2017 e
usufruirá bolsa de aprimoramento propiciada pela Universidade Anhembi Morumbi.
A Faculdade não se responsabiliza pela estadia do Médico Veterinário.
O Médico Veterinário Bolsista desenvolverá atividades de atendimento, inclusive
aquelas de plantões, no Hospital Veterinário localizado no Campus Centro desta
Universidade, sob a supervisão dos Médicos Veterinários Contratados e dos
Docentes vinculados às atividades hospitalares.

Prof. Dr. Ronaldo Lucas
Coordenador da Residência em Medicina Veterinária
Coordenador Clinico do Hospital Veterinário

