
Edital PRMVAS -ZOO DE SOROCABA(PZMQB)/SEMA/UNESP nº 01/16 

Estarão abertas no Parque Zoológico Municipal "Quinzinho de Barros" (ZOO DE 

SOROCABA(PZMQB)/SEMA/PMS), Rua Teodoro Kaisel 883, Vila Hortência, Sorocaba SP, 

as inscrições para o processo seletivo da Residência em Medicina Veterinária de Animais 

Silvestres, no período de 18 de novembro a 16 de dezembro de 2016, de segunda à 

sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 horas (horário de Brasília). 

 

I - VAGAS 
Estará(ão) aberta(s) até 2 (duas) vagas para o Programa de Residencia em Medicina 

Veterinária de Animais Silvestres. O(s) candidato(s) selecionado(s) será(ão) chamado(s) 

seguindo a ordem de classificação.  

II - RESIDÊNCIA 
A Residência terá início em 01 de fevereiro de 2017 e as atividades serão realizadas 

no PZMQB, e quando necessário, nas diversas áreas do Hospital Veterinário da Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia – UNESP – Campus de Botucatu - SP. 
O valor da bolsa obedecerá o fixado pela PMS, que atualmente é de R$ 1.441,72. 
 

III - INSCRIÇÃO 
Podem candidatar-se à seleção para RMV-AS, todos os Médicos Veterinários portadores 

de diploma de Graduação obtido no máximo há 2 anos, e alunos portadores de 

atestado de estarem cursando o último semestre do Curso de Graduação em Medicina 

Veterinária em escola reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC. 
 

A inscrição para o Exame de Residência em Medicina Veterinária deverá ser efetuada por 

UMA das seguintes maneiras: 
 

 A: No próprio Zoológico, nos horários acima especificados com o formulário de 

inscrição e os documentos descritos abaixo; 

 

 B: Por via postal (SEDEX): o candidato deverá imprimir o Formulário de 

Inscrição, a partir do site www.fmvz.unesp.br e enviar o mesmo preenchido 

juntamente com a xerox da documentação descrita abaixo para:  “Programa de 

Residência Veterinária”,  Zoológico de Sorocaba, Rua Teodoro Kaisel 883, 

Vila Hortência, CEP 18020-268, Sorocaba SP. 
 

- 1. Cédula de Identidade; 
- 2. "Curriculum vitae" documentado; (Constando a carga horária de cada estágio) 
- 3. Diploma de Médico Veterinário ou documento comprobatório de estar cursando o    

último semestre do Curso de Graduação; 
- 4. Histórico Escolar do Curso de Graduação; 
- 5. 01 foto 3x4; 
- 6. Cópia do C.P.F. do próprio candidato; 
- 7. Comprovante de recolhimento de taxa de inscrição no valor de R$100,00 a favor do 

Fundo de Apoio ao Meio Ambiente – FAMA, Banco Itaú, Agencia 5865, Conta 02374-0 
- 8. Comprovante de quitação com o Serviço Militar. 

- 9. Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” (Posse não obrigatória mas desejável, 

que poderá servir como diferencial caso candidato ser classificado) 

As inscrições por via postal (SEDEX) só serão efetuadas se postadas até o 

dia 16 de Dezembro (sexta feira) de 2016. 
 

 

http://www.fmvz.unesp.br/Home/Residencia/form_inscricao_resid_conv.doc
http://www.fmvz.unesp.br/Home/Residencia/form_inscricao_resid_conv.doc
http://www.fmvz.unesp.br/


 IV – SELEÇÃO 
A seleção dos candidatos constará de: 
- Prova Escrita (peso 3) 
- Entrevista e/ou prova prática (peso 4) 
- Análise do "Curriculum vitae" (peso 3) 
A prova escrita será eliminatória e realizar-se-á no dia 09/01/2016 às 8:30 horas 

no município de Sorocaba/SP em local a ser definido após o fechamento das 

Inscrições (os candidatos serão avisados por e-mail) , e constará de questões 

relativas ao programa. 
Os candidatos aprovados nessa prova escrita, realizarão entrevista e/ou prova prática 

nos dias 10 e 11/01/2017  nas dependências do Zoológico de Sorocaba. 
Os currículos, após a seleção, poderão ser retirados no Zoológico de Sorocaba, até o dia 
10 de fevereiro de 2017. Após esse período serão incinerados.  

V - CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 
O(s) candidato(s) classificado(s) em primeiro(e segundo) lugar será(ão) admitido(s), 

devendo realizar a matrícula até o dia 16 de janeiro de 2017(17:00 h). Se assim não 

o fizer será considerado desistente, sendo a vaga imediatamente oferecida ao próximo 

classificado. 

Inicio do Programa: No dia 01 de fevereiro de 2017, o(s) candidato(s) deverá(ão) 

preencher uma declaração comprovando estar sob vigência de seguro saúde e de vida, 

durante o período de residência, isentando tanto o Parque Zoológico Municipal 

"Quinzinho de Barros" - SEMA/PMS quanto a Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia - UNESP - Campus de Botucatu, de qualquer responsabilidade em caso de 

acidente que eventualmente possa acometê-lo.  
 

OBSERVAÇÃO:  
O(s) candidato(s) selecionado(s), que na época da inscrição apresentar(em) 

documento comprobatório de estar cursando o último semestre do Curso de Graduação, 

deverão entregar no Parque Zoológico Municipal "Quinzinho de Barros”, no dia da 

matrícula, o Certificado de Conclusão do Curso e Histórico Escolar, bem como cópia 

de documento comprovando tramitação da inscrição no Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.  

Até a data de 30 de maio de 2017 deverá apresentar cópia do CRMV. 

 

DURAÇÃO 

01 ano (R1), 2.200 horas, das quais 80 a 90% se destinam a treinamento em serviço 

supervisionado, incluindo plantões, e de 10 a 20% em atividades de seminários, 

discussões clínicas, e reuniões de referatas, em regime de 48 horas semanais, com 

possibilidade de mais 2.200 horas no segundo ano de programa (R2), após avaliação 

por seus preceptores. 

INFORMAÇÃO: 

Parque Zoológico Municipal "Quinzinho de Barros", Rua Teodoro Kaisel 883, Vila 

Hortência, CEP 18020-268, Sorocaba SP, pelo Fone/Fax: (15) 3227-5454 com Roberta 

ou Fabrício, por email zoologicosorocaba@gmail.com ou no site 

www.zoo.sorocaba.sp.gov.br  (“Estágios e Residência”). 

 

mailto:zoologicosorocaba@gmail.com
http://www.zoo.sorocaba.sp.gov.br/

