
Edital PRAT-PZMQB/UNESP nº 01/21

Estarão abertas no Parque Zoológico Municipal "Quinzinho de
Barros" (PZMQB/SEMA/PMS), Rua Teodoro Kaisel 883, Vila
Hortência, Sorocaba SP, as inscrições para o processo seletivo do
Programa de Aprendizagem e Treinamento em Medicina
Veterinária de Animais Silvestres, no período de 16 de novembro
a 17 de dezembro de 2021, de segunda à sexta-feira, das 8:00
às 12:00 e 14:00 às 17:00 horas (horário de Brasília).

I - VAGAS
Estarão abertas 2 (duas) vagas para o Programa de Aprendizagem e Treinamento no PZMQB. Os
candidatos selecionados serão chamados seguindo a ordem de classificação (primeiro e segundo
colocados).
II – PROGRAMA DE APRENDIZAGEM E TREINAMENTO - PRAT
O PRAT terá início em 01 de fevereiro de 2022 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 e em outras localidades de
interesse do PRAT.
O valor da bolsa mensal obedecerá o fixado pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, que
atualmente é de R$ 2.200,00.

III - INSCRIÇÃO
Podem candidatar-se à seleção para PRAT-AS, todos os Médicos-veterinários portadores de
diploma de Graduação obtido no máximo há 2 (dois) anos, a contar da data do edital.
A inscrição para o Exame do PRAT em Medicina Veterinária de Animais Silvestres deverá ser
efetuada por UMA das seguintes maneiras:

● A: No próprio Zoológico, nos horários acima especificados com o formulário de inscrição e
cópia dos documentos descritos abaixo;

● B: Por via postal (SEDEX): o candidato deverá imprimir o Formulário de Inscrição e
enviar o mesmo preenchido com a cópia da documentação descrita abaixo para:
“Programa de Aprendizagem e Treinamento”, Zoológico de Sorocaba, Rua Teodoro
Kaisel 883, Vila Hortência, CEP 18020-268, Sorocaba SP.

- 1. Cédula de Identidade;
- 2. "Curriculum vitae" documentado; (ANEXO 1)
- 3. Diploma de Médico-Veterinário;
- 4. Histórico Escolar do Curso de Graduação;
- 5. 01 foto 3x4;
- 6. C.P.F.;
- 7. Comprovante de recolhimento de taxa de inscrição no valor de R$150,00 (cento e cinquenta
reais) a favor do Fundo de Apoio ao Meio Ambiente – FAMA, Banco do Brasil, Agencia 2923-8,
Conta 17924-8
- 8. Comprovante de quitação com o Serviço Militar.
- 9. Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” (Posse não obrigatória, mas desejável)
As inscrições por via postal (SEDEX) só serão efetuadas se postadas até o dia 17 de
dezembro (sexta-feira) de 2021.
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)
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A prova escrita será eliminatória e realizar-se-á no dia 11/01/2022 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 com as cinco melhores notas na prova escrita, realizarão entrevista e/ou prova
prática no dia 12/01/2022 nas dependências do Zoológico de Sorocaba.
Os currículos, após a seleção poderão ser retirados no Zoológico de Sorocaba, até o dia 31 de
janeiro de 2022. Após esse período serão incinerados.

V - CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
O(s) candidato(s) classificado(s) pela ordem decrescente será(ão) admitido(s), devendo realizar
a matrícula até o dia 17 de janeiro de 2022 (08:00 às 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 2022, o candidato deverá preencher uma
declaração comprovando estar sob vigência de seguro-saúde e de vida, durante o período do
Programa, 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 candidato selecionado, que na época da inscrição não apresentar Diploma de
Médico-veterinário, deverá 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.

DURAÇÃO
A duração do PRAT será de doze meses (12) (PRAT 1), 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 (PRAT 2),
após avaliação por seus preceptores.

INFORMAÇÃO:

Parque Zoológico Municipal "Quinzinho de Barros", Rua Teodoro Kaisel 883, Vila Hortência, CEP
18020-268, Sorocaba SP, fone (15) 3227-5454 ramal 200, com Dr. André Costa ou Dr. Rodrigo
Teixeira, OU por e-mail: estagiozoosorocaba@gmail.com .

ATENÇÃO!!
página 3: formulário de inscrição
páginas 4 e 5: conteúdo programático
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
Nome completo:
Estado civil:
Data de Nascimento: CRMV (se possuir):
RG: CPF:
Endereço completo:

Telefone: (DDD) E-mail:
ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E ENSINO

I-CURSO SUPERIOR
Local:
Ano de ingresso: Ano de término:

Sorocaba, ____ de ___________ de 2021.

______________________________________________

Candidato
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Fisiopatologia do estresse em animais selvagens. Recepção, acondicionamento e transporte de
espécies selvagens. Zoonoses: conceituação e classificação; etiologia, patogenia, sintomatologia,
epidemiologia, diagnóstico, prevenção e controle em animais selvagens. Biologia, vigilância e controle
de populações dos animais selvagens. Biologia, vigilância e controle de populações de animais
sinantrópicos. Métodos e técnicas de eutanásia em animais selvagens. Noções de manejo sanitário e
biossegurança. Patologia clínica: definições, conceitos e interpretação: citologia, hematologia,
sorologia, parasitologia. Colheita de material biológico, conservação e envio ao laboratório.
Microbiologia: conceitos básicos e definições. Técnicas cirúrgicas: procedimentos cirúrgicos em aves,
répteis, anfíbios e mamíferos selvagens. Contenção física: princípios e técnicas básicas, equipamentos
e materiais utilizados em animais selvagens. Contenção química: conceitos básicos e definições.
Principais fármacos utilizados e mecanismos de ação em animais selvagens. Fisiologia aplicada aos
procedimentos anestésicos. Emergências durante procedimentos anestésicos. Equipamentos para
aplicação de fármacos à distância. Clínica médica: exame clínico, vias de aplicação, terapia em
animais selvagens. Exames complementares: radiologia, ultrassonografia: aplicações, interpretação,
posicionamento do animal. Doenças nutricionais: necessidades nutricionais básicas em espécies
selvagens. Etiologia das doenças nutricionais: diagnóstico, tratamento e profilaxia. Noções de
odontologia veterinária em animais selvagens. Doenças infecciosas: principais agentes em espécies
selvagens, etiologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Doenças parasitárias: principais agentes para
endo e ectoparasitoses em espécies selvagens. Etiologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia.
Procedimentos de emergência e terapia intensiva. Protocolos de quarentena: cuidados de recepção,
alojamento, profilaxia, exames clínicos e laboratoriais, destino e disposição de carcaças,
acondicionamento e transporte de material biológico, principais doenças, zoonoses, medidas de
biossegurança. Protocolo de fuga: procedimentos gerais e medidas de segurança, métodos de
abordagem, métodos de contenção física e química. Técnicas necroscópicas: noções básicas de
exames pós-morte macroscópico, colheita, conservação e transporte de material biológico. Técnicas
de contracepção de animais selvagens. Técnicas de monitoramento, controle reprodutivo, invasivo e
não-invasivo. Biologia reprodutiva e cuidados parentais em animais selvagens. Noções básicas de
conservacionismo e do papel dos zoológicos. Noções de biologia da conservação. Noções básicas de
classificação, identificação, comportamento e aspectos sociais de animais selvagens. Legislação: Lei
Federal n.º 9.605/98 - Lei de Crimes contra o Meio Ambiente. Instrução Normativa IBAMA 004 de 04
de Março de 2002. Instrução Normativa IBAMA 169 de 20 de Fevereiro de 2008. Instrução Normativa
IBAMA 179 de 25 de Junho 2008. Resolução SMA 73 de 02 de Novembro de 2008 - Licenciamento
Ambiental Fauna Silvestre. Portaria IBAMA 1.522 de 19 de dezembro de 1989-Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção.

Referências:
CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO-DIAS, J. L. Tratado de Animais Selvagens - Medicina
Veterinária. ROCA, São Paulo, 2006, 1.354 p.
CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO-DIAS, J. L. Tratado de Animais Selvagens - Medicina
Veterinária. 2a ed.  ROCA, São Paulo, 2014, 2.470 p.
FOWLER, M. E., Zoo and Wild Animal Medicine. W.B. Saunders, Philadelphia, PA. 2003, 782 p.
FOWLER, M. E., Zoo and Wild Animal Medicine - Current Therapy 3. W.B. Saunders, Philadelphia, PA.
1993, 617 p.
FOWLER, M. E., Zoo and Wild Animal Medicine - Current Therapy 4. W.B. Saunders, Philadelphia, PA.
1999, 747 p.
FOWLER, M. E., Zoo and Wild Animal Medicine - Current Therapy 6. W.B. Saunders, Philadelphia, PA.
2008, 495 p.
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FOWLER, M.E.,Cubas, Z.S. Biology, Medicine and Surgery of South American Wild Animals. Iowa
Press University, 2001.
WEST, G., HEARD, D., CAULKETT, N. Zoo Animal & Wildlife Immobilization and Anesthesia. Blackwell
Publishing, Iowa, 2007, 718p.
MADER, D. R. Reptile Medicine and Surgery. W. B. Saunders Co.; Philadelphia, USA. 2006, 1.242 p.
RITCHIE, B.W., HARRISON, G.J., HARRISON, L.R. Avian Medicine: Principles and Application.
Wingers Publishing, 1994, 1.383 p.
World Zoo Conservation Strategy.
www.waza.org/conservation/wzacs.php
Legislação de Fauna e Zoológicos.
Lei Federal n.º 9.605/98 - Lei de Crimes contra o Meio Ambiente.
Instrução Normativa IBAMA 004 de 04 de Março de 2002
Instrução Normativa IBAMA 169 de 20 de Fevereiro de 2008
Instrução Normativa IBAMA 179 de 25 de Junho 2008
Resolução SMA 73 de 02 de Novembro de 2008 - Licenciamento Ambiental Fauna Silvestre

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 07, DE 30 DE ABRIL DE 2015 Institui e normatiza as
categorias de uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro, e define, no âmbito do IBAMA, os
procedimentos autorizativos para as categorias estabelecidas.
DECRETO Nº 63.853, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018. Declara as espécies da fauna silvestre no
Estado de São Paulo regionalmente extintas, as ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas e as
com dados insuficientes para avaliação, e dá providências correlatas.
Instrução Normativa MMA nº 52, de 08 de novembro de 2005- Altera os anexos I e II da Instrução
Normativa MMA nº 05, de 21 de maio de 2004

Instrução Normativa MMA nº 03, de 27 de maio de 2003 - Lista Oficial das Espécies da Fauna
Brasileira Ameaçadas de Extinção (considerando apenas os seguintes grupos de animais: anfíbios,
aves, invertebrados terrestres, mamíferos e répteis)
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