
    

 

 

INFORMATIVO – CLINICA DO RANCHO LTDA 

A Clínica do Rancho desde o ano de 2008 promove o aperfeiçoamento de 
profissionais Médicos Veterinários recém-formados, através de seu programa 
intensivo de treinamento profissional supervisionado em serviços de 
assistência médico veterinária em equídeos. 

O programa que é exercido em regime dedicação exclusivo tem como 
finalidade o treinamento intensivo supervisionado nas dependências da Clinica 
do Rancho, bem como em propriedades assistidas pela mesma.  

Entendemos que o Médico Veterinário após o referido programa estará 
capacitado para exercer em sua plenitude as suas exigências profissionais. 

 

 SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA INTENSIVO DE 

TREINAMENTO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO EM SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA EM EQUÍDEOS 

 

 

A COMISSÃO COORDENADORA do programa intensivo de treinamento 

profissional supervisionado em serviços de assistência médico veterinária em 

equídeos da CLINICA DO RANCHO LTDA. através do seguinte informativo 

inicia processo seletivo para o preenchimento de 01 vaga – Residente CR nível 

1 – Área de Clinica e Cirurgia de Equídeos nas instalações da Clinica do 

Rancho situada em Abrantes – Camaçari – Bahia. 

 

1. DAS FINALIDADES 

 

1.1. O programa intensivo de treinamento profissional supervisionado em 

serviços de assistência médico veterinária na modalidade presencial é 



    

 

 

destinado a Médicos Veterinários com até 2 (dois) anos de conclusão do curso 

de graduação. 

 

1.2.  O programa intensivo nível 1 terá duração mínima de 2400 (dois mil e 

quatrocentas horas) horas, distribuídas em 12 (doze) meses, compreendendo 

no mínimo 80% da carga horária em treinamento prático supervisionado, e no 

máximo 20% em atividades teóricas supervisionadas sob forma de seminários, 

sessões clínicas, reuniões profissionais, correlação clínico-patológica ou 

outras atividades pertinentes à residência em Medicina Veterinária. 

 

1.3. O programa intensivo nível 2 terá duração mínima de 2400 (dois mil e 

quatrocentas horas) horas, desenvolvidas em um período de 12 (doze) meses, 

e será ofertada para os Residentes ao final do nível 1. 

 

1.4. O programa intensivo de treinamento profissional supervisionado em 

serviços de assistência médico veterinária é desenvolvido pela Clinica do 

Rancho Ltda. sob-responsabilidade da comissão de estagio da empresa. 

 

2. DAS VAGAS E OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

2.1. O número de vagas para o programa é proposto bi anualmente pela 

comissão de estagio da Clinica do Rancho Ltda.  

Oferecendo 1 (uma) ou 2 (duas) vagas nas áreas de Clinica e Cirurgia de 
Eqüídeos.  
 
2.2. São objetivos gerais do programa intensivo de treinamento profissional 

supervisionado em serviços de assistência médico veterinária:  



    

 

 

 

2.2.1. Promover o aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitudes 

indispensáveis ao exercício da Medicina Veterinária com ênfase em equídeos, 

por meio de treinamento intensivo profissional em serviço, sob supervisão dos 

profissionais pré-estipulados pela empresa; 

 2.2.2. Desenvolver senso de responsabilidade inerente ao exercício de suas 

atividades profissionais; 

2.2.3. Estimular o espírito de investigação científica; 

2.2.4. Estimular a capacidade crítica das atividades médico veterinárias, 

considerando-as em seus aspectos éticos, sociais, sócio-econômicos e 

científicos. 

2.2.5 Capacitar e aprimorar o Médico Veterinário dentro de sua área de 

atuação para o exercício da profissão. 

2.3. O programa a ser cumprido pelos residentes constará de, no mínimo 80% 

(oitenta por cento) destinados ao treinamento prático supervisionado e de, no 

máximo, 20% (vinte por cento) distribuídos em outras atividades acadêmicas 

especificadas no item 1.2., devendo ser acompanhado pela Comissão 

Coordenadora do referido programa; 

2.3.1. A programação geral é baseada nos seguintes tópicos: 

2.3.1.1. Assistência à comunidade nas suas diferentes formas; 

2.3.1.2. Auxílio em aulas práticas ou teóricas da área específica sob orientação 

do Medico Veterinário responsável; 

2.3.1.3. Estudo dirigido teórico e/ou prático sobre assuntos pertinentes à área 

específica; 



    

 

 

2.3.1.4. Desenvolvimento de atividades práticas na área de seu interesse em 

locais que excepcionalmente possam contribuir para sua boa formação 

profissional; 

2.3.1.5. Apresentação e discussão de casos clínicos e seminários; 

2.3.1.6. Atualização bibliográfica de assuntos relacionados à área específica; 

2.3.1.7. Colaboração em trabalhos de experimentação e pesquisa, sob 

orientação do Medico Veterinário responsável; 

2.3.1.8. Outras atividades de interesse específico da área ou de interesse geral 

em Medicina Veterinária. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. Podem candidatar-se à seleção para o programa: 

3.1.1. Médicos Veterinários graduados no máximo há 2 (dois) anos (período 

entre a data de expedição do diploma e data da inscrição), com inscrição no 

CRMV/Ba. 

 3.2. A seguinte documentação obrigatoriamente deve ser apresentada no ato 

da inscrição: 

3.2.1. Ficha de inscrição (Fornecida no site: 

http://www.clinicadorancho.com.br) 

3.2.2. Histórico Escolar (cópia) 

3.2.3. Diploma (ou comprovante de conclusão do curso) (cópia) 

3.2.4. Curriculum vitae  

3.2.5. Carteira de identidade (cópia) 

3.2.6. CPF (cópia) 

3.2.7. Uma fotografia 3x4 



    

 

 

3.3. As inscrições podem ser realizadas pessoalmente ou por email 

(plantao@clinicadorancho.com.br) , no período de 15 de janeiro a 05 de 

março de 2013. 

3.4. É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 

3.5. Será anulada a inscrição se o candidato não apresentar, no ato de 

matrícula, os documentos exigidos como requisitos. 

3.6. A inscrição em desacordo com este INFORMATIVO será anulada em 

qualquer fase do processo seletivo e implicará na exclusão do nome do 

candidato da relação dos aprovados e a perda dos direitos decorrentes, mesmo 

que já tenha ocorrido a homologação do resultado final. 

3.7. Não poderão inscrever-se candidatos oriundos de Instituições de Ensino 

Superior que não sejam reconhecidas pelo Ministério da Educação. 

 

 

4. DA SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS AO PITPSSMVE 

 

4.1. Processo de seleção: 

O processo seletivo será constituído de duas fases. 

A 1ª fase do processo seletivo será eliminatória e constará de: 

a) Entrevista com uma Banca constituída pelos Médicos Veterinários 

responsáveis pela empresa; 

b) Análise do Curriculum vitae. 

Nas entrevistas o candidato será avaliado quanto ao interesse, dedicação e 

compromisso com o programa. 

A 2ª fase constará de prova escrita específica de caráter eliminatório. 

mailto:plantao@clinicadorancho.com.br


    

 

 

4.2. Data, Horário e Local das provas: 

As entrevistas e a análise de Curriculum vitae serão realizadas no dia 11 de 

março de 2013, das 8h30min às 17h30min, nas instalações da Clinica do 

Rancho Ltda. situada na estrada do coco, km 11,5, rua Malicia s/n, zona rural, 

Abrantes, Camaçari – Bahia; 

A prova escrita será realizada no dia 12 de março de 2013, das 8h30min às 

11h30min, constará de 50 questões de múltipla escolha + 03 questões 

subjetivas, onde serão avaliados os pontos de acordo com o anexo I, sendo 

realizada nas instalações da Clinica do Rancho Ltda. situada na estrada do 

coco, km 11,5, rua Malicia s/n, zona rural, Abrantes, Camaçari - Bahia.  

4.3. Normas gerais para a realização da prova: 

4.3.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início,  

munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, do comprovante de 

inscrição e do documento de identidade original. 

4.3.2. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das 

provas após o horário fixado para o seu início. 

4.3.3. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar o 

documento de identidade original, ou outro que legalmente substitua, será 

automaticamente excluído do processo seletivo. 

4.3.4. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação 

entre os candidatos; nem a utilização de máquinas calculadoras ou similares, 

livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta. Não será  

 

 



    

 

 

 

permitida, também a entrada de candidatos portando armas ou aparelhos 

eletrônicos. 

4.3.5. O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, as respostas das provas para a folha de respostas, que é o único 

documento válido para a correção. O preenchimento da folha de respostas será 

de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as 

instruções específicas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 

respostas em decorrência de erro do candidato. 

4.3.6. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de 

marcações incorretas na Folha de Respostas, tais como: dupla marcação, 

marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não-preenchido 

integralmente. 

4.3.7. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material. 

4.3.8. Não haverá segunda chamada para as provas. O não-comparecimento a 

qualquer uma das provas implicará na eliminação automática do candidato. 

4.3.9. Será vedado ao candidato retirar-se do recinto de aplicação das provas 

sem a devida autorização ou acompanhamento de fiscal. 

4.3.10. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burlar a 

qualquer uma das normas para a realização das provas, bem como em   

decorrência de forma descortês de tratamento a qualquer pessoa envolvida na 

aplicação das provas. 

4.3.11. Não será permitida a anotação de informações relativas às respostas 

da prova no comprovante de inscrição ou em qualquer documento ou folha de  



    

 

 

 

rascunho. A inobservância ao constante neste item caracterizará fraude e 

implicará na eliminação automática do candidato do processo seletivo. 

4.3.12. As folhas de questões, assim como as folhas de respostas, não serão 

devolvidas aos candidatos ao término do processo seletivo. 

 

4.4. Critérios de avaliação e classificação da 1ª fase do processo seletivo: 

4.4.1. As defesas de currículo e entrevistas serão realizadas por uma banca 

examinadora constituída de pelo menos três médicos veterinários da Clinica do 

Rancho Ltda.  

4.5. Resultados da 1ª fase do processo seletivo: 

4.5.1. A relação dos candidatos aprovados será divulgada através de endereço 

eletrônico previamente informado pelo candidato, sem a publicação da nota. 

4.6. Critérios de avaliação e classificação da 2ª fase do processo seletivo: 

4.6.1. Constará de prova escrita específica de caráter eliminatório, com nota de 

de 0 (zero) a 10 (dez). 

4.6.2. Os candidatos aprovados, classificados e selecionados para a 2ª fase do 

processo seletivo que não comparecerem a esta, estarão automaticamente 

eliminados. 

4.7. Critérios de avaliação Final: 

4.7.1. A nota final (NF) será calculada da seguinte forma: 

A= nota da entrevista X 4 

B= nota do currículo X 3 

C= nota da prova escrita X 3 

NF= A + B + C/ 10 



    

 

 

 

4.8. Resultado Final do processo seletivo: 

4.8.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão informados através 

do seu endereço eletrônico e no site da clinica do rancho 

(www.clinicadorancho.com.br) a partir do dia 15 de março de 2013. 

4.9. Critérios de desempate: 

4.9.1. Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver, na 

seguinte ordem: 

a) Maior nota na prova teórica; 

b) Maior nota na análise de currículo. 

4.10. Recursos: 

4.10.1.Os candidatos inscritos para o processo seletivo estão cientes e de 

acordo com o conteúdo deste informativo. Não serão admitidos recursos a 

qualquer fase do processo seletivo. 

5. DO INCIO DO PROGRAMA 

5.1. Os candidatos aprovados deverão se apresentar nas instalações da clinica 

do rancho no dia e hora estipulado no ato da aprovação do processo. Estes 

deverão ser portadores de CRMV-BA até o prazo máximo de quatro meses 

após início do programa, sob pena de exclusão do programa. 

5.2. O candidato aprovado no processo seletivo que não apresentar-se ao local 

e data indicada para o inicio do programa será considerado desistente e sua  

vaga preenchida por outro candidato aprovado na respectiva área, respeitada a 

classificação geral. 

5.3. O candidato convocado para preencher vaga aberta por desistência no 

inicio do programa terá o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar-se ao   

http://www.clinicadorancho.com.br/


    

 

 

 

local citado no item 5.1. após comunicação, caso contrário também será 

considerado desistente. 

5.4. A lista de reclassificação e as novas convocações obedecerão 

rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos. 

5.5. O início do programa dar-se-á no dia 01 de abril de 2013, às 7h30min, na 

Clinica do Rancho Ltda. 

6.CONDIÇÕES DE TREINAMENTO 

6.1. O programa é distribuído em 12 meses, apresentando uma carga horária 

anual mínima de 2.400 horas, constituindo níveis designados por Residente CR 

Nível1 (RCR1) e Residente CR Nível 2 (RCR2), no caso de renovação do 

mesmo. Cada nível tem no mínimo 40 horas e, no máximo 60 horas semanal 

de atividades, incluindo os plantões, com 80 a 90% de atividades práticas. 

7. BOLSA AUXILIO E BENEFÍCIOS OFERECIDOS AOS MÉDICOS 

VETERINÁRIOS SELECIONADOS 

7.1 Aos médicos veterinários selecionados para o PITPSSMVE receberão 

bolsa de auxilio de acordo com os valores fixados pela Diretoria da CLINICA 

DO RANCHO LTDA. O valor da bolsa auxilio é de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). 

7.2. Como benefício acrescido à cessão da bolsa auxilio é concedido: um vale-

alimentação no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

7.3. Para receber o benefício, o médico veterinário deverá assinar o Termo de 

Outorga e Aceitação de Bolsa Auxilio da empresa de acordo com contrato 

elaborado pelo setor jurídico da mesma. 

 



    

 

 

 

8. DA AVALIAÇÃO AO LONGO DO PROGRAMA 

8.1. O médico veterinário residente será avaliado de forma gradual ao longo do 

desenvolvimento do Programa, sendo a este atribuída nota de O (zero) à 10 

(dez) pontos de acordo com as habilidades e conhecimentos técnicos 

adquiridos, assiduidade, pontualidade, cooperação, frequência, interesse, 

participação, capacidade de trabalho em grupo, amadurecimento técnico-

profissional, disciplina, senso ético, capacidade de opinião e discernimento. 

8.2. Haverá uma avaliação final, que constará de: apresentação de uma 

monografia de assunto da área de interesse, na forma oral e escrita, para 

posterior arquivo no acervo de documentos do programa, seguindo as normas 

da empresa; defesa pública da monografia frente a uma banca composta por 

no mínimo dois professores convidados; comprovante de envio de 2 artigos, 

para uma revista científica indexada. 

8.3. A avaliação das atividades de treinamento prático terá peso 8 (oito), e das 

atividades teóricas peso 2 (dois) no conceito final atribuído ao médico 

veterinário residente. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Os dados referentes às atividades do programa, incluindo seleção para 

ingresso, programas pedagógicos, regimento do Programa, avaliação de 

aproveitamento, penalidades aplicadas e outros são arquivados junto aos 

órgãos competentes da Empresa. 

9.2. Os casos omissos neste Informativo serão resolvidos de acordo com sua 

natureza, pelos órgãos competentes da CLINICA DO RANCHO LTDA. 

Camaçari, 07 de Janeiro de 2013.  



    

 

 

ANEXO 1 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA TEÓRICA PARA O PROGRAMA 

INTENSIVO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO EM 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA EM EQUIDEOS  

Pontos: 

CIRURGIA 

• Patologia clínica geral: introdução ao estudo da patologia cirúrgica. 

• Infecções. Traumatismos. Distrofias cirúrgicas. Paratopias. Tumores. Cistos. 

• Patologia cirúrgica regional. 

• Afecções cirúrgicas do crânio; das cavidades nasais e paranasais; dos maxilares; da 

boca; da faringe e anexos; dos ouvidos e pavilhão auricular; da nuca; da laringe, do 

esôfago; da parede torácica. 

• Afecções cirúrgicas da parede abdominal; das vísceras da cavidade abdominal; das 

mamas; dos rins; dos ureteres; bexiga; uretra e próstata; do estômago e intestino; do 

ânus e reto; da raque e medula; do pênis e prepúcio; da bolsa escrotal; testículo e 

córdão espermático. 

• Sistema Locomotor; ortopedia geral; 

CLÍNICA 

• Afecção da pele 

 



    

 

 

• Afecção das mamas 

• Afecção do sistema digestivo 

• Afecção da cavidade abdominal e do peritônio. Intoxicações. 

• Afecção do sistema respiratório. 

• Afecção do sistema circulatório 

• Afecção do sangue e dos órgãos hematológicos 

• Afecção da região umbilical 

• Afecções do sistema urinário 

• Afecções do sistema genital feminino 

• Afecções do sistema genital masculino 

• Distúrbios endócrinos 

• Afecções do sistema nervoso 

• Alterações funcionais do sistema locomotor 

• Enfermidades carências e metabólicas 
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