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CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E PRÁTICAS ANESTÉSICAS DE RUMINANTES 

 

 Carga Horária Teórica (CHT): 40                                     Carga Horária Prática (CHP): 40  

Ementa: Conceitos básicos de cirurgia. Contenção física empregada em cirurgia a campo. Assepsia e 

antissepsia. Tratamento cirúrgico de diferentes enfermidades em bovinos, ovinos e caprinos. Afecções 

clínicas e cirúrgicas da pele e anexos, olhos, ouvidos, aparelhos respiratório, digestivo, circulatório, 

geniturinário, sistema nervoso, músculo esquelético, endócrino, sangue, órgãos hematopoiéticos e glândula 

mamária. Preparo cirúrgico de rufiões. Uso de drogas pré-anestésicas e anestésicas preocupando 

principalmente com as técnicas de suas administrações para abolir a dor na sua expressão mais ampla 

durante o pré, trans e pós-operatório. 

 

1 PROCESSO SELETIVO Nº 0001/2023 

 
Dispõe sobre abertura do Processo Seletivo para contratação de Docentes para 

Disciplinas da Educação Superior. 

 
A Direção Geral e Coordenação de Recursos Humanos da Faculdade Cidade de Coromandel – FCC, no 

uso de suas atribuições, vem por meio deste, TORNAR PÚBLICO O PROCESSO DE SELEÇÃO 

PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES. 

 
1. Das especificações do Processo Seletivo: 

 

1.1- O Processo Seletivo visa contratar docentes para disciplina oferecida no curso de: MEDICINA 

VETERINÁRIA. 

 
1.2- Serão oferecidas as seguintes vagas em Regime de Hora/Aula: 

 
1.2.1 – MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

2  Da Inscrição: 
 

2.1- As inscrições serão realizadas no período de 30 de novembro a 11 de dezembro de 2022, na 

recepção da Faculdade Cidade de Coromandel, situada a Av. Adolfo Timóteo da Silva, 433 – Bairro 

Brasil Novo, Coromandel (MG), no período de 13h às 20h. A inscrição poderá ser realizada de forma 

presencial, por meio de correspondência, em envelope lacrado contendo os documentos requeridos para a 

inscrição e enviados no endereço citado acima com aviso de recebimento (AR) ou por e-mail endereçado 

à rh@fcc.edu.br até a data final de inscrição, contendo anexo, todos os documentos requeridos. Será 

considerada, para fins de validade da inscrição, a data de postagem carimbada pela agência dos correios 
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ou a data do primeiro encaminhamento do e-mail, devendo esta, coincidir com o período de inscrições 

previsto neste Edital e ter sido recebida até a data de encerramento das mesmas. Não havendo 

responsabilidade da FCC ou de seus servidores por atrasos e/ou extravios ocorridos na entrega postal. A 

responsabilidade pelo envio da documentação completa requerida para inscrição é exclusiva do candidato. 

A falta de qualquer documento obrigatório implica a não validade da inscrição. 

 
2.2- São requisitos para a inscrição: 

2.2.1- Ficha de Inscrição com preenchimento obrigatório deverá ser impressa, conforme em Anexo, 

assinada pelo candidato; 

2.2.2- Ao candidato Graduado não será permitida a inscrição, sendo a titulação mínima requerida Pós- 

graduação Latu Sensu – Especialização. 

2.2.3- No caso de candidato estrangeiro, é obrigatória a apresentação de cópia autenticada do visto de 

permanência, sem o qual não será permitida a inscrição. 

 
3 Da Seleção: 

 

3.1- O processo se dará em duas etapas, sendo a primeira etapa eliminatória e a segunda classificatória. 

3.1.1- A primeira etapa se dará através de análise do currículo acadêmico e das experiências apresentadas 

pelos candidatos. 

3.1.2 - A segunda etapa se dará através de análise dos documentos, especificados no item 3.1.2.1, e de 

aula expositiva para a banca examinadora, e entrevista de 12 a 14 de Dezembro de 2022. A convocação 

dar-se-á com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

3.1.2.1- O candidato no dia da aula expositiva deverá trazer os seguintes documentos: 

 
· Cópia da Carteira de Identidade, CPF, 
· Cópia do diploma de curso de graduação e cópia do respectivo histórico escolar de que conste 
disciplina relacionada com a área objeto do presente Processo Seletivo; 

· Cópia do certificado de especialização, mestrado ou doutorado e cópia do respectivo histórico 
escolar; 

 
1.1 A AULA EXPOSITIVA SERÁ AGENDADA PELO COORDENADOR DO CURSO, POR E-

MAIL.  

O tema é pertinente à disciplina escolhida pelo candidato e será encaminhado para o e-mail informado na 

ficha de inscrição do Processo Seletivo. 

 
1.2 Observações: 

 
 A apresentação com duração de 20 minutos: sendo 5 minutos para o candidato apresentar 

oralmente um breve resumo do seu currículo e apresentar, por escrito, o plano de aula e 15 minutos de 

aula em que serão considerados os itens didático-pedagógicos evidenciados pelo candidato, articulando o 

plano de aula e aula propriamente dita; 
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 O candidato terá à sua disposição equipamento audiovisual; 

 O candidato deverá comparecer ao local da realização do teste com antecedência de 10 minutos, 

operando-se sua desclassificação do Processo Seletivo em caso de atraso. 

 
 

4 Do Resultado: 
 

O resultado será comunicado do dia 15 a 16 de Dezembro de 2022 pelo setor de Recursos Humanos por 

contato telefônico e ou e-mail. 

 
5 Das Disposições Gerais: 

 

5.1- Juntamente com a inscrição o candidato firmará compromisso declarando conhecer os termos deste 

Edital e a regulamentação pertinente ao Processo Seletivo; 

5.2- O candidato classificado no Processo Seletivo, se convocado. A data de início das atividades será em 

Fevereiro de 2023. 

5.3- O presente Edital poderá ser revogado a qualquer momento, desde que o motivo superveniente ou 

relevante assim o exigir, sem que isso venha a gerar direitos ou obrigações em relação aos interessados; 

5.4- O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 06 (seis) meses; 

5.5- O Processo Seletivo de que trata este Edital está regulamentado pela Lei 8745/93 e pela Lei 9849/99. 

5.6- Não será concedido pedido de revisão de qualquer uma das etapas do Processo Seletivo. 

5.7- O candidato que não se apresentar nos períodos previstos estará automaticamente desclassificado do 

Processo de Seleção. 

5.8- Os casos omissos serão resolvidos pela Excelentíssima Sra. Diretora Geral. 

 
1.3 Outras Informações: 

Para orientação, dúvidas sobre o Processo de Seleção entrar em contato com o Setor de Recursos 

Humanos: (34) 3841-3405, e-mail: douglas.vinicius@fcc.edu.br 

 
Coromandel/MG, 29 de Novembro de 2022. 

 

 
Angelita Valadares Hermann 

Coordenadora Acadêmica 

 

 
Douglas Vinícius Braga Euller De Assunção Matos 

Recursos Humanos Diretor Administrativo 
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