
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA A VAGA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PATOLOGIA CLÍNICA
VETERINÁRIA EM PEQUENOS ANIMAIS, NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA POMPÉIA, PARA O ANO DE
2021.

1. DA INSCRIÇÃO

1.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

1.2. A inscrição é gratuita.

1.3. A inscrição para o Processo Seletivo será realizada, exclusivamente via Internet até dia 26 de
novembro, pelo formulário de inscrição (link).

1.4. O candidato declara ter lido o Edital nesta oportunidade.

1.5. Será de total responsabilidade do candidato a informação dos dados cadastrais no ato da inscrição,
sob as penas da lei;

1.6. O Hospital veterinário da Pompéia não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como fatores que
impossibilitem a transferência de dados.

1.7. Requisito necessário para inscrição: ter concluído, há menos de 2 anos (dois anos), na data do
processo seletivo, o curso de Medicina Veterinária reconhecido pelo MEC.

1.7.1. O candidato portador de necessidades especiais física, auditiva ou visual, que necessitar de
condições específicas para a realização das provas deste Edital, deverá solicitá-la até o término das
inscrições na Central de Atendimento ao Candidato pelo e-mail lab@wevets.com.br

1.7.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do
pedido.

1.8. Para esclarecimento de dúvidas o candidato poderá entrar em contato pelo e-mail
lab@wevets.com.br

2. DO PROGRAMA

2.1. A área de concentração oferecida, a quantidade de vagas e sua duração constam abaixo:

● Patologia Clínica Veterinária de Pequenos Animais; 1 (uma) vaga em São Paulo, no Hospital

Veterinário da Pompéia, com duração de 18 meses;

● Ao longo dos 18 meses o candidato terá 23 dias de descanso a ser combinado com a gestora da área

● Mensalmente o aprovado receberá uma ajuda de custo no valor de R$ 1.050,00 durante o período

acima estipulado

3. DO PROCESSO SELETIVO

3. O Processo Seletivo será composto por 3 (três) fases:

3.1. A primeira fase (1ª fase) entrega de currículos e inscrições até 22 de novembro. Todos serão
informados via email até o dia 24 de novembro  sobre sua aprovação ou não para a segunda fase.

3.2 A segunda fase (2ª fase) é a realização de prova presencial, no dia 26 de novembro, às 9h, na
Faculdade Método de São Paulo (FAMESP), localizada na Avenida Jabaquara, 1314. Será uma prova
teórica, composta por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Serão 40 (quarenta) questões de
âmbito geral, divididas nos seguintes temas: casos de rotina de Clínica Médica de Pequenos Animais
associados à Patologia Clínica, interpretação de exames laboratoriais (eritrograma, análise bioquímica,
hemostasia, urinálise, coproparasitológico, sorologias e biologia molecular, morfologia celular e



poiquilocitoses, hematologia, hemoterapias). Haverá também 10 (dez) questões de conhecimentos
gerais. Todas as questões terão o mesmo peso: 0,2 pontos, totalizando a prova 10 (dez) pontos.

3.3 A terceira fase (3ª fase) é composta de entrevista individual, presencial, às 14h, também na FAMESP,
mesmo endereço.

3.2.2. Da análise do currículo compreende-se a atribuição de nota que pode variar de 0 a 10, a critério
único e exclusivo do Hospital Veterinário da Pompéia.

3.3.1. Dela sairá o candidato aprovado e a lista de espera em ordem classificatória.

4. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS

4.1. Os eventuais erros de digitação de nome, número do documento de identidade, sexo, escola de
origem e demais dados cadastrais deverão ser apontados no início da prova da 1ª fase para o fiscal da
sala e constar na ficha de alteração de dados cadastrais.

4.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com antecedência mínima de 15
(quinze) minutos, munido de lápis, borracha e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Não será
permitido o uso de caneta hidrográfica;

4.2.1. Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, comunicação
entre os candidatos, nem a utilização de máquina calculadora, agenda eletrônica ou similar ou qualquer
material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.

4.2.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência
do candidato.

4.2.3. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:

� Apresentar-se após o início das provas;

� Não apresentar documento de identificação, nos termos deste Edital;

� Não comparecer a uma das fases, ou em todas, seja qual for o motivo alegado;

� Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;

� Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;

� Fazer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação;

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

4.2.4. No dia da realização da prova da 1ª fase, na hipótese de o nome do candidato não constar nas
listagens oficiais, mas apresentar o e-mail resposta da inscrição, tornar-se-á candidato apto ao processo
seletivo.

4.2.5. Constatada a irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente
cancelada, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela
decorrentes.

4.2.6. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas.

4.2.7. O Hospital veterinário da Pompéia não se responsabiliza por perda ou danos a documentos ou
objetos, ocorridos nos locais de realização das provas.

Profº. Fabiano de Granville Ponce
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