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O Departamento de Medicina Veterinária (ZMV) da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da 

Universidade de São Paulo (USP), no uso de suas atribuições legais, retifica o Edital ATAC/FZEA nº 06/2019, 
publicado no sítio da FZEA/USP, nos seguintes termos: 

 
Onde se lê: 
(...) 

Seleção de candidatos às vagas de Prática Profissionalizante em Medicina Veterinária, nas áreas de Anestesiologia, 
Clínica Cirúrgica de Cães e Gatos, Clínica Médica de Cães e Gatos e Diagnóstico por Imagem, para o período de 

junho de 2019 a junho de 2020 ou de agosto de 2019 a agosto de 2020 (no caso de vagas remanescentes).  
(...) 

 
Leia-se: 

(...) 
Seleção de candidatos às vagas de Prática Profissionalizante em Medicina Veterinária, nas áreas de Anestesiologia, 

Clínica Cirúrgica de Cães e Gatos e Clínica Médica de Cães e Gatos, para o período de junho de 2019 a junho de 
2020 ou de agosto de 2019 a agosto de 2020 (no caso de vagas remanescentes).  

(...) 
 

Onde se lê: 
(...) 
1.1 A Comissão Coordenadora da Prática Profissionalizante, no uso de suas atribuições legais, torna público e 

estabelece as normas do processo seletivo para o preenchimento de vagas de Prática Profissionalizante em 
Medicina Veterinária, nas áreas de Anestesiologia, Clínica Cirúrgica de Cães e Gatos, Clínica Médica de Cães e Gatos 

e Diagnóstico por Imagem, no âmbito da Unidade Didática Clínico Hospitalar (UDCH) da Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (FZEA/USP). 

(...) 
 

Leia-se: 
(...) 

1.1 A Comissão Coordenadora da Prática Profissionalizante, no uso de suas atribuições legais, torna público e 
estabelece as normas do processo seletivo para o preenchimento de vagas de Prática Profissionalizante em 

Medicina Veterinária, nas áreas de Anestesiologia, Clínica Cirúrgica de Cães e Gatos e Clínica Médica de Cães e 
Gatos, no âmbito da Unidade Didática Clínico Hospitalar (UDCH) da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos da Universidade de São Paulo (FZEA/USP). 
(...) 



Onde se lê: 
(...) 

2.1 A Prática Profissionalizante em Medicina Veterinária apresenta-se na modalidade de formação pós-graduada 
de “treinamento em serviço”, vinculado à Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de 
São Paulo, desenvolvida na forma presencial e gratuita, em regime de tempo integral, abrangendo conteúdos 

teóricos e práticos dirigidos para as áreas de Anestesiologia, Clínica Cirúrgica de Cães e Gatos, Clínica Médica de 
Cães e Gatos e Diagnóstico por Imagem. 

(...) 
 

Leia-se: 
(...) 

2.1 A Prática Profissionalizante em Medicina Veterinária apresenta-se na modalidade de formação pós-graduada 
de “treinamento em serviço”, vinculado à Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de 

São Paulo, desenvolvida na forma presencial e gratuita, em regime de tempo integral, abrangendo conteúdos 
teóricos e práticos dirigidos para as áreas de Anestesiologia, Clínica Cirúrgica de Cães e Gatos e Clínica Médica de 

Cães e Gatos. 
(...) 

 
Onde se lê: 
(...) 

3.1 Para ingresso no ano 2019 na Prática Profissionalizante em Medicina Veterinária da Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo estão previstas: 

3.2 Duas vagas para a área de Anestesiologia, pelo período de um ano. 
3.3 Duas vagas para a área de Clínica Cirúrgica de Cães e Gatos, pelo período de um ano. 

3.4 Duas vagas para a área de Clínica Médica de Cães e Gatos, pelo período de um ano. 
3.5 Duas vagas para a área de Diagnóstico por Imagem, pelo período de um ano. 

(...) 
 

Leia-se: 
(...) 

3.1 Para ingresso no ano 2019 na Prática Profissionalizante em Medicina Veterinária da Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo estão previstas: 

3.2 Duas vagas para a área de Anestesiologia, pelo período de um ano. 
3.3 Duas vagas para a área de Clínica Cirúrgica de Cães e Gatos, pelo período de um ano. 
3.4 Duas vagas para a área de Clínica Médica de Cães e Gatos, pelo período de um ano. 

(...) 
 

Onde se lê: 
(...) 

4.5 No ato da inscrição o candidato deve optar por uma das áreas, ou seja, Anestesiologia, Clínica Cirúrgica de Cães 
e Gatos, Clínica Médica de Cães e Gatos ou Diagnóstico por Imagem e apresentar os seguintes documentos: 

(...) 
 



 
Leia-se: 

(...) 
4.5 No ato da inscrição o candidato deve optar por uma das áreas, ou seja, Anestesiologia, Clínica Cirúrgica de Cães 
e Gatos ou Clínica Médica de Cães e Gatos e apresentar os seguintes documentos: 

(...) 
 

Onde se lê: 
(...) 

6.1 Prova teórica de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório para as áreas de Clínica Cirúrgica de 
Cães e Gatos, Clínica Médica de Cães e Gatos e Diagnóstico por Imagem. 

(...) 
 

Leia-se: 
(...) 

6.1 Prova teórica de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório para as áreas de Clínica Cirúrgica de 
Cães e Gatos e Clínica Médica de Cães. 

(...) 
 
Onde se lê: 

(...) 
6.1.1 A prova teórica de múltipla escolha terá 30 questões, específicas para cada uma das áreas, ou seja, Clínica 

Cirúrgica de Cães e Gatos, Clínica Médica de Cães e Gatos ou Diagnóstico por Imagem, formuladas com 5 (cinco) 
alternativas, sendo apenas uma correta. 

(...) 
 

Leia-se: 
(...) 

6.1.1 A prova teórica de múltipla escolha terá 30 questões, específicas para cada uma das áreas, ou seja, Clínica 
Cirúrgica de Cães e Gatos ou Clínica Médica de Cães e Gatos, formuladas com 5 (cinco) alternativas, sendo apenas 

uma correta. 
(...) 

 
Onde se lê: 
(...) 

7.1.1 Prova teórica: esta etapa é eliminatória e classificatória, sendo que a nota mínima para aprovação é 5 (cinco). 
A prova teórica versará sobre os temas cujo conteúdo e referências bibliográficas se encontram no Anexo III, de 

acordo com cada uma das áreas, ou seja, Anestesiologia, Clínica Cirúrgica de Cães e Gatos, Clínica Médica de Cães 
e Gatos e Diagnóstico por Imagem, disponível na página eletrônica http://www.fzea.usp.br/?page_id=10968. 

(...) 
 

Leia-se: 
(...) 



7.1.1 Prova teórica: esta etapa é eliminatória e classificatória, sendo que a nota mínima para aprovação é 5 (cinco). 
A prova teórica versará sobre os temas cujo conteúdo e referências bibliográficas se encontram no Anexo III, de 

acordo com cada uma das áreas, ou seja, Anestesiologia, Clínica Cirúrgica de Cães e Gatos e Clínica Médica de Cães 
e Gatos, disponível na página eletrônica http://www.fzea.usp.br/?page_id=10968. 
(...) 


