
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS  

DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA  

PRÁTICA PROFISSIONALIZANTE EM MEDICINA VETERINÁRIA  

EDITAL ATAC/FZEA 43/2022  

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 01/03/2023 a 29/02/2024.  

1 PREÂMBULO  

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), Campus USP 
“Fernando Costa”, Pirassununga-SP.  

1.2 Informações sobre a Prática Profissionalizante podem ser obtidas na página eletrônica 
http://www.fzea.usp.br/?page_id=38622 ou com a Secretaria da Unidade Didática Clínico Hospitalar da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, udch@usp.br e (19) 3565-
6886 ou 3565-6873.  

2 DA PRÁTICA PROFISSIONALIZANTE  

2.1 A Prática Profissionalizante em Medicina Veterinária é voltada a profissionais graduados e apresenta-se 
como uma Atividade de Formação Profissional 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.  

2.2 A Prática Profissionalizante terá carga horária total de 2.000 horas, sendo 40 (quarenta) horas semanais 
com atividades teóricas e práticas na Unidade Didática Clínico Hospitalar (UDCH) da Faculdade de Zootecnia 
e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo.  

2.3 Os candidatos inscritos, aprovados no Processo Seletivo da Prática Profissionalizante, não poderão 
desenvolver outras atividades profissionais ou acadêmicas, no período de realização da mesma e deverão 
cumprir, integralmente, as atividades que componham a Prática Profissionalizante.  

Parágrafo único - Sem prejuízo do cumprimento integral das atividades práticas, eventuais faltas deverão 
ser devidamente justificadas.  

2.4 Para a obtenção do certificado de conclusão, os Médicos Veterinários matriculados na Prática 
Profissionalizante em Medicina Veterinária deverão cumprir no mínimo 1.700 horas no prazo de 1 ano e 
entregar um relatório das atividades desenvolvidas no período.  

2.5 Ao final do período da Prática Profissionalizante em Medicina Veterinária, os Médicos Veterinários 
também serão avaliados pelo seu respectivo supervisor para obtenção do conceito final.  
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2.6 O certificado de conclusão da Prática Profissionalizante será expedido pela Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, mediante o cumprimento de pelo menos 1.700 horas 

e obtenção do conceito final igual ou superior a 7 (sete).  

3  DO NÚMERO DE VAGAS  

3.1 Para ingresso no ano 2023 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.  

4  DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

4.1 Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos graduados em Medicina Veterinária ou em fase de 
conclusão do curso de graduação em Medicina Veterinária, esses desde que possam concluí-lo até o 
primeiro dia do período letivo de ingresso na Prática Profissionalizante, de acordo com o calendário 
acadêmico (vide Cronograma).  

4.2 A inscrição no processo seletivo para a Prática Profissionalizante em Medicina Veterinária é gratuita.  

4.3Período de inscrição: de 01 a 20 de dezembro de 2022.  

4.4. Procedimento de inscrição: a inscrição será realizada por e-mail, mediante o envio de mensagem à 
Unidade Didático Clínico Hospitalar, udch@usp.br, até as 23h59min do dia 20 de dezembro de 2022, 
solicitando a inscrição no Processo Seletivo das Práticas Profissionalizantes, com os seguintes documentos 
anexos, em formato pdf:  

- Ficha de inscrição (Anexo I - disponível na página eletrônica http://www.fzea.usp.br/?page_id=38622);  

 - Histórico escolar do curso de graduação em Medicina Veterinária;  

- Diploma de graduação ou de declaração de conclusão de curso, ou ainda de documento emitido por 
instituição de ensino, atestando que a conclusão do curso de graduação está prevista para ocorrer até o 
início do período letivo da Prática Profissionalizante;  

- Currículo com comprovantes da produção intelectual listada no mesmo. Os comprovantes deverão estar 
no mesmo arquivo digital do currículo, na ordem de sua citação;  

- Documento de identidade;  

- Certificado Nacional de Vacinação COVID-19 obtido por meio do aplicativo Conecte SUS.  

A cada inscrição recebida pela UDCH, os documentos serão conferidos e será enviado ao candidato, por e-
mail, uma resposta de confirmação de recebimento da inscrição. Antes da prova será publicada a 
homologação das inscrições (vide Cronograma).  

4.5 O candidato, ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza pela veracidade de todas as 
informações prestadas.  
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5  O candidato portador de necessidade especial que necessitar de qualquer tipo de condição especial para 
a realização da prova deverá solicitá-la no ato da inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais 

necessários (materiais, equipamentos, etc).  

5.1 Realizada a inscrição, eventual solicitação de condição especial será indeferida.  

6  DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

O processo de seleção será composto pelas seguintes etapas:  

PRIMEIRA ETAPA  

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 e Gatos. 

6.1.1 A prova teórica de múltipla escolha terá 30 questões, específicas para cada área, formuladas com 5 
(cinco) alternativas, sendo apenas uma correta.  

6.1.2 Prova teórica discursiva de caráter eliminatório e classificatório para as áreas de Anestesiologia e 
Diagnóstico por Imagem.  

6.1.3 As provas teóricas terão a duração de 3 horas e serão realizadas na UDCH da Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, sito a Av. Duque de Caxias Norte, 225, Jardim Elite, 
Campus USP “Fernando Costa”, Pirassununga/SP.  

6.1.4 A prova teórica, para as quatro áreas, acontecerá no dia 30/01/2023, com início às 9 (nove) horas.  

6.1.5 As provas teóricas deverão ser feitas pelo próprio candidato, a mão, não sendo permitida a 
interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado 
condição especial, em função de deficiência que impossibilite a redação e/ou leitura pelo próprio.  

6.1.6 Ao término da prova teórica de múltipla escolha, o candidato deverá devolver a folha de respostas 
definitiva, assim como o caderno de questões, levando consigo somente o formulário padrão de anotação 
das respostas atribuídas pelo candidato.  

6.1.7 Ao término da prova teórica discursiva, o candidato deverá devolver a folha de respostas definitiva, 
assim como o caderno de questões.  

6.1.8 O  resultado  das  provas  teóricas  será  divulgado  na  página  eletrônica  

http://www.fzea.usp.br/?page_id=38622. 

SEGUNDA ETAPA  

6.19 Avaliação de currículo: consistirá em uma análise e pontuação dos documentos comprobatórios 
apresentados pelo candidato, incluindo o histórico escolar, de acordo com os critérios estabelecidos por 
este edital (Anexo II - disponível na página eletrônica http://www.fzea.usp.br/?page_id=38622).  

6.2 O  resultado  da  avaliação  de  currículo  será  divulgado  na  página  eletrônica  

http://www.fzea.usp.br/?page_id=38622 (vide Cronograma).  

7  DA FORMA DE AVALIAÇÃO  
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7.1 Será atribuída uma pontuação de zero (0) a dez (10), podendo ser aproximada até a primeira casa 
decimal, para cada uma das seguintes provas: teórica e avaliação de currículo.  

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=38622.  

7.1.2 Avaliação de currículo: esta etapa é classificatória. Os aspectos avaliados no histórico escolar serão as 
menções obtidas. No currículo será avaliada a experiência acadêmica e profissional comprovadas. No Anexo 
II (disponível na página eletrônica http://www.fzea.usp.br/?page_id=38622), consta a tabela para 
pontuação do histórico escolar e do currículo, a qual será utilizada pela comissão examinadora para 
somatória dos pontos.  

7.2 Da execução da prova:  

7.2.1 Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 15 minutos antes do horário marcado, munidos 

do documento de identidade.  

7.2.2 Somente será admitido à prova o candidato que tiver a inscrição homologada e exibir no ato o 
documento de identidade original.  

7.2.3 Não será permitido o ingresso do candidato à sala para realização da prova após o horário 
estabelecido.  

7.2.4 O candidato será eliminado da seleção quando:  

7.2.4.1 Ausentar-se da sala de prova, sem o acompanhamento do fiscal, ou antes de decorrido 30 minutos 

do início da prova;  

7.2.4.2 Durante a realização da prova for surpreendido em comunicação;  

7.2.4.3 Lançar mão de meios ilícitos para execução da prova;  

7.2.4.4 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.  

8 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

8.1 A nota final será correspondente à média aritmética das notas obtidas na Prova teórica e na Avaliação 

de currículo, considerando os seguintes pesos:  

- Prova teórica: Peso 3 (três).  

- Avaliação de currículo: Peso 2 (dois)  

8.2 A classificação dos candidatos far-se-á pela ordem decrescente das notas finais dos candidatos. 

8.3 As pontuações variarão de 0 a 10, podendo ser aproximadas até a primeira casa decimal.  

8.4 Serão selecionados aqueles candidatos que, pela ordem decrescente de classificação, preencherem o 
número de vagas oferecidas.  

8.5 Os resultados serão divulgados, em ordem de classificação dos selecionados, na página eletrônica 
http://www.fzea.usp.br/?page_id=38622.  
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8.6 Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, poderão ser chamados a ocupar as vagas 
remanescentes os outros candidatos habilitados, no prazo de quinze dias corridos do início da Prática 

Profissionalizante, respeitada a ordem de classificação.  

8.7 Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: 

a) maior nota obtida na Prova teórica;  

b) maior nota obtida na Avaliação de currículo;  

c) candidato de maior idade.  

9 DOS RECURSOS  

9.1 Requerimentos de reconsideração e de recursos somente serão recebidos pelo e-mail udch@usp.br, nas 

datas definidas para Recursos, no Cronograma.  

10 DA MATRÍCULA  

10.1  A matrícula e sua efetivação será realizada pela Comissão de Cultura e Extensão Universitária, 

mediante os documentos enviados para inscrição.  

11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que: 

11.1.1 Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção.  

11.1.2 Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipulados neste Edital. 

11.1.3 Não confirmar a sua participação na Prática Profissionalizante, na data especificada neste edital, no 

caso de ser selecionado.  

11.1.4 Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários previstos. 12 A 

documentação dos candidatos não aprovados permanecerá na UDCH da FZEA por um período de até 3 (três) 

meses após a divulgação do resultado final.  Findo este período, a documentação será inutilizada. 13 Casos 

omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora da Prática Profissionalizante.  

14 Os resultados parciais, assim como outros comunicados que se façam necessários, serão divulgados na 
página eletrônica http://www.fzea.usp.br/?page_id=38622.  

15 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas neste 
Edital e no regulamento da Prática Profissionalizante em Medicina Veterinária, na área ao qual se inscreve.  

16 DO CRONOGRAMA  

16.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo, bem como 

da divulgação dos respectivos resultados, constam a seguir:  

01/12/2022 a 20/12/2022 - Período de inscrições;  
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22/12/2022 - Divulgação da homologação das inscrições / até às 17:00h;  

30/01/2023 - Realização das provas teóricas / início às 9:00h;  

31/01/2023 - Divulgação do gabarito da prova teórica de múltipla escolha das áreas de Clínica Cirúrgica de 

Cães e Gatos e Clínica Médica de Cães e Gatos / até às 17:00h;  

31/01/2023 - Análise curricular;  

01/02/2023 - Divulgação das notas das provas teóricas, análise curricular e classificação dos candidatos, até 

às 17:00h;  

02/02/2023 a 03/02/2023 - Prazo para Recursos;  

06/02/2023 e 07/02/2023 - Análise dos Recursos;  

08/02/2023 – Divulgação da análise dos Recursos da Análise Curricular e da Lista Final de Convocados; 

01/03/2023 - Início do ano letivo.  

17 DOS BENEFÍCIOS  

Os candidatos selecionados, até o número de vagas informado no item 3 deste Edital, receberão os seguintes 

benefícios pelo período de duração da Prática:  

- Bolsa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais);  

- Alimentação fornecida pelo Restaurente Universitário do Campus USP “Fernando Costa”. A alimentação fornecida  

compreende  almoço  e  jantar  de  segunda  à  sexta-feira  conforme  informações  disponíveis  em  

https://www.puspfc.usp.br/?page_id=26.  

- Moradia compartilhada  
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