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APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 
O Programa de Pós-Graduação Lato Sensu (Modalidade Aprimoramento) em 

Medicina Veterinária da Universidade Guarulhos é caracterizado por uma atividade 

intensiva de treinamento profissional supervisionado em serviço hospitalar, visando a 

posterior inserção de profissionais qualificados no mercado de trabalho. 

 
ÁREAS E VAGAS OFERECIDAS 

 

ÁREA Nº DE VAGAS 

Anestesiologia e Terapia Intensiva em Medicina Veterinária 02 

Clínica e Cirurgia de Grandes Animais 01 

Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais 02 

Clínica Médica de Pequenos Animais 02 

Diagnóstico por Imagem em Medicina Veterinária 02 

Patologia Geral e Clínica 02 

 
CARGA HORÁRIA E BOLSA DE ESTUDOS 

 
A duração dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Modalidade Aprimoramento) 

em Medicina Veterinária será de no mínimo 1.760 horas por ano, com carga horária 

semanal entre 40 horas e 60 horas, conforme artigo 8º. Da RESOLUÇÃO Nº 1076, DE 

11 DE DEZEMBRO DE 2014, que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para Acreditação 

dos Programas de Residência e de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária, 

do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). 

O valor da Bolsa de Estudos é de R$ 1.000,00 mensais durante os dois anos do 

Programa de Aprimoramento. 
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INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 

A inscrição para o processo seletivo será feita mediante o envio do formulário de 

inscrição devidamente preenchido pelo candidato para o e-mail: fzanoni@prof.ung.br 

O formulário de inscrição poderá ser 

solicitado pelo e-mail acima mencionado 

ou através de download utilizando o link 

https://tinyurl.com/yb7f79ax  

ou escaneando o QR code ao lado. 

 

* No campo assunto do e-mail deverá ser colocado: INSCRIÇÃO 

APRIMORAMENTO 2019 

 

Além do formulário, deverão ser anexados ao e-mail os seguintes documentos: 

• Currículo completo (vitae ou lattes) 

• Histórico escolar 

• Cópia do diploma ou certificado de conclusão do curso 

 

A confirmação e aceite (ou não) da inscrição será feita por e-mail. 

 

No dia e horário agendado para a prova teórica (primeira fase do processo seletivo), 

de forma a efetivar sua inscrição, o candidato deverá trazer cópias simples dos seguintes 

documentos: (somente fará a prova o candidato que trouxer todos os documentos solicitados) 

 

• Comprovante de conclusão do curso de Medicina Veterinária – a conclusão 

não pode ser superior a três anos da data de inscrição; documento de inscrição 

no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV); diploma de graduação; 

certificado de conclusão do curso. 

• Histórico escolar  

• Currículo atualizado e documentado (documentado com discriminação de 

período e carga horária de cursos/palestras/congressos/estágios e atividades 

profissionais) 

mailto:fzanoni@prof.ung.br
https://tinyurl.com/yb7f79ax
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• Cópia dos seguintes documentos pessoais: carteira de identidade, CPF, 

carteira do CRMV (se possuir) e comprovante de endereço. 

 

PROCESSO SELETIVO 

 
A seleção será realizada por exame constando de três avaliações:  

1) Prova Escrita (peso três) – a prova escrita versará sobre conhecimentos de cunho 

geral e específico à área em que o candidato se inscreveu, de acordo com o 

programa fornecido, tendo caráter eliminatório para candidatos que não obtiverem 

nota igual ou superior a cinco (5,0); 

2) Análise de currículo (peso três) – a avaliação do currículo deverá basear-se na 

quantidade e qualidade de títulos e produção intelectual obtidos e desenvolvidos 

pelo candidato. 

3) Entrevista (peso quatro) – a entrevista versará sobre aspectos pessoais e 

conhecimentos técnicos, sendo estes últimos baseados no programa referente à 

área específica do candidato. Nesta oportunidade, esclarecimentos adicionais a 

respeito do Programa de Aprimoramento serão apresentados ao candidato. Os 

candidatos entrevistados serão aqueles que obtiverem as cinco melhores notas (> 

5,0) na prova escrita nos cursos que oferecem duas vagas e as três melhores notas 

na prova escrita no curso que oferece uma vaga. 

 

* Ressalta-se que uma prova prática pode vir a ser realizada caso os coordenadores 

de cada área optem por esta como uma modalidade de desempate. Esta avaliação 

abordará procedimentos e competências relativos à área específica. 

 
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 

 

• O período das inscrições será de 10/12/2018 a 25/01/2019. 

 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

• Prova escrita: 30/01/2019 às 09:00 horas.  

* Local: Universidade Guarulhos – Campus Dutra: Av. Anton Philips, 01, Vila 

Hermínia, Guarulhos – SP 

** A sala de aplicação será divulgada no dia, no Campus. 

• Resultado da prova escrita: 01/02/2019 a partir das 14:00 horas. 
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* a divulgação dos resultados se dará por encaminhamento de e-mail aos 

candidatos com a relação de candidatos aprovados para a fase seguinte (em ordem 

alfabética) 

• Entrevista e prova prática: 04, 05 e 06/02/2019. 

• Resultados com classificação: dia 08/02/2019. 

• Início das atividades: 01/03/2019. 

 

ATENÇÃO: Os candidatos classificados para o número de vagas disponíveis receberão, 

por e-mail, um documento que deverá ser assinado e devolvido a fim de confirmar sua 

participação no Programa de Pós-Graduação – Aprimoramento em Medicina Veterinária, 

sob pena de sua classificação ser desconsiderada e os próximos classificados serem 

chamados para o preenchimento das vagas, caso essa confirmação não seja efetivada. 

Outras informações acerca da oficialização no programa serão passadas aos aprovados 

posteriormente. 

 
 

Guarulhos, 26 de novembro de 2.018 
 
 
 
 

 
Prof. Ms. Eloi Marcos de Oliveira Lago 

Reitor 
Universidade Guarulhos - UnG 


