
 

                             FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DE SAÚDE 

CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM 

MEDICINA VETERINÁRIA (PAP-MV) 

OFERTA DE VAGAS / 2° Semestre 2022 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. DO PROGRAMA 

O Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária (PAP-MV), da Universidade 

Tuiuti do Paraná é modalidade de ensino de Pós-graduação Lato Sensu, destinado a Médicos 

Veterinários, inscritos no CRMV-PR, caracterizado por um programa intensivo de treinamento 

em serviço. É desenvolvido no período de dois anos (Aprimorando nível 1 - AP1 e Aprimorando 

nível 2- AP2) e tem como principal objetivo capacitar o Médico Veterinário a executar com 

segurança e habilidade as atividades de rotinas específicas de sua área de atuação, 

aperfeiçoando-o para o exercício da profissão. A duração do PAP-MV é de, 1.760 h para AP1 e 

1.760 h para AP2, totalizando 3.520 h, dos quais 80% a 90% se destinam ao treinamento 

profissional em serviço supervisionado, incluindo plantões. Os outros 10% a 20 % destinam-se 

à execução de seminários, discussões clínicas e apresentações de relatos de casos clínicos, 

descritos na forma de artigos técnico-científicos, em um regime mínimo de 40 horas e máximo 

de 60 horas semanais com bolsa de R$ 1.200,00 mensais. 

 

1.2. O LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DO PAP-MV SERÁ: 

a) Na Clínica Escola de Medicina Veterinária (CEMV-UTP) localizada no Campus Sydnei Lima 

Santos (Barigui), município de Curitiba – Paraná; 

 

2. PROCESSO SELETIVO DO 2° SEMESTRE/2022 

2.1. OFERTA DE VAGAS DO PAP-MV 

A oferta do PAP-MV dispõe de duas vagas, com duração de 1 ano, renovável para mais 1 ano, 

podendo totalizar 2 anos. Sendo: 

* 01 (uma) vaga para AP1 na área de Clínica Médica de Pequenos Animais 

* 01 (uma) vaga para AP1 na área de Anestesiologia Veterinária  

 

2.2. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições e entrega do currículo documentado deverão ser realizadas no Recursos Humanos 

UTP campus Sydnei Lima Santos, situado à Rua Sydnei Antônio Rangel Santos, 238 – Bairro 

Santo Inácio – Curitiba/PR, a partir das 09:00 horas do dia 09 de agosto de 2022 até as 17:00 

horas do dia 24 de agosto de 2022. 

 

 

 



 

Requisitos para o candidato inscrever-se na seleção: 

a) Ser brasileiro nato ou estrangeiro naturalizado;  

b) Ter concluído, há menos de 2 (dois) anos o curso de graduação em Medicina Veterinária, 

em escola do País, reconhecida pelo Ministério de Educação. 

c) Atender as especificações da convocação para seleção.  

 

Documentos necessários para a inscrição: 

• Ficha de Inscrição a ser preenchida quando da entrega dos documentos  

• Atestado de antecedentes criminais emitido pelo Instituto de Identificação do Paraná  

• 01 foto 3x4 recente (colorida) 

• RG e CPF (fotocópias autenticadas) 

• Curriculum Lattes documentado (http://lattes.cnpq.br/)* 

• Comprovante de endereço atualizado 

• Diploma de Graduação (fotocópia frente e verso autenticadas) 

• Quando não estiver de posse do diploma, apresentar declaração de conclusão da graduação, 

com a data da colação de grau, em Medicina Veterinária, anterior a data de 31/07/2022. 

• Carteira do Conselho Regional de Medicina Veterinárioa (CRMV) – em caso de candidato já 

registrado - (fotocópia frente e verso autenticadas). 

 

* O Curriculum Lattes documentado deve conter a cópia dos certificados e o histórico escolar do 

Curso de Medicina Veterinária e outras informações de interesse do candidato, conforme 

plataforma lattes (http://lattes.cnpq.br/). Não serão aceitos os currículos que não estiverem no 

padrão estipulado. Todas as informações contidas no currículo somente serão consideradas 

como válidas se documentadas, encadernadas e na ordem de ocorrência no currículo, caso 

contrário não serão aceitas na avaliação do currículo. 

O candidato que não entregar TODA documentação correta ou fora das normas exigidas neste 

documento estará automaticamente desclassificado para realização do processo seletivo, não 

cabendo recurso. 

 

2.3. DATA E LOCAL DAS ETAPAS AVALIADORAS: 

Os currículos que atenderem as especificações de seleção das vagas, serão convocados para 

entrevista, que será realizada no dia 29/08/2022 às 09:30 no Recursos Humanos UTP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comissão do Programa de Aprimoramento Médico-Veterinário – UTP  

 

 Prof. Msc. Diogo Ferreira Motta (Coordenador do curso de Medicina Veterinária) 
(Representante de área – Anestesiologia Veterinária) 
 
 Prof. Msc. Vinicius Ferreira Caron (Coordenador do PAP-MV) 
 (Representante de área – Odontologia Veterinária) 
 
Profª. Msc. Carolina Lacowicz (Responsável Técnica da Clínica Escola) 
(Representante de área – Cirurgia de Pequenos Animais) 
 
Profa. Dra. Mariana Scheraiber 
(Representante de área – Clínica Médica em Pequenos Animais) 
 
Prof. Esp. Bernardo dos Anjos Borba 
(Representante de área – Diagnóstico por Imagem Veterinária)  
 
Profª Msc. Sandra Vogel Seixas  
(Representante de área – Patologia Clínica Veterinária) 
 
Profª Dra. Maria Aparecida Alcântara  
(Representante de área –  Acupuntura Veterinária) 
 
 

A Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) reserva-se ao direito de proceder as alterações 

necessárias em benefício do Curso. 

 

 

 

 

Curitiba, 08 de Agosto de 2022 

 

Prof. Msc. Vinicius Ferreira Caron 

Coordenador do PAP – UTP 2022 

                                              


