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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

EDITAL Nº 04/2021 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE DOCENTE  

 

A Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Universidade Vila Velha (UVV) torna público a 

todos os interessados a abertura da inscrição para o Processo de Seleção Docente, visando o 

credenciamento de Professor Doutor para desempenhar atividades de ensino, pesquisa e extensão, nas 

vagas e nos termos a seguir estabelecidos. As inscrições podem ser realizadas no período de 03 a 13 de 

dezembro de 2021. 

 

DA VAGA 

A seleção visa o preenchimento de 1 (uma) vaga para atuação na graduação e pós-graduação, no âmbito 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA) e para atuação concomitante no curso de 

Graduação em Medicina Veterinária. 

 

1. Pré-requisitos: 

Graduação em Medicina Veterinária para atender à Lei nº5.517/68 e Doutorado em Ciência Animal ou 

Medicina Veterinária em área de concentração de Cirurgia Ortopédica de Pequenos Animais: 

Publicação qualificada na área de concentração do programa condizente com o cargo de Professor Titular 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, a saber: no mínimo 3 (três) publicações em periódico 

científico na Área de Medicina Veterinária, nos estratos A1, A2, A3, A4 e  B1, nos últimos 2 anos. 

 Será considerada como comprovação de produção qualificada, além da publicação em si, o aceite da 

publicação pelos editores da revista, devidamente registrado no currículo lattes. Serão valorizados na 

analise dos currículos artigos científicos em revistas qualificadas que estejam no prelo, com previsão 

de publicação prevista para os anos de 2021 ou 2022 e devidamente comprovados. 

 

2. Perfil do Candidato: 

O(A) candidato(a) deverá ser Médico Veterinário com experiência em Cirurgia Ortopédica de Pequenos 

Animais.  

Apresentar produção intelectual qualificada e compatível com a vaga, considerando os últimos 2 anos, 

além de currículo com competência para atuar na área de concentração do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal, e suas respectivas linhas de pesquisa. 



 

 

3. Atuação prevista na Instituição: 

Atividades de ensino na graduação, presenciais ou a distância, em cursos da UVV. 

Atividades de ensino, pesquisa, extensão e orientação no PPGCA. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

4. A solicitação de inscrição será feita exclusivamente por email, por meio do endereço pesquisa@uvv.br. 

No email, deve ser enviado o link para acesso ao CV Lattes atualizado do(a) candidato(a).  

5. A confirmação do recebimento da solicitação de inscrição será enviada para o e-mail do candidato  até o 

dia 13 de dezembro de 2021 pela Coordenação Geral de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu da 

Universidade Vila Velha. Findo este prazo, o(a) candidato(a) que não receber a confirmação da sua 

inscrição deverá entrar em contato por meio do endereço pesquisa@uvv.br. 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

 6. O Processo de Seleção será conduzido por uma Banca Examinadora que será supervisionada em 

conjunto pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão.  

 7. O Processo de Seleção será composto pelas seguintes etapas:  

Tipos de prova: Prova de Títulos, Prova de Desempenho Didático com caráter eliminatório e Prova Prática. 

Etapa 1: Prova de Títulos: Avaliação de Currículo;  

Caberá ao candidato apresentar, até a data de realização da primeira etapa de seleção, os comprovantes 

de publicação qualificada na área de Ciência animal, bem como o seu plano de ação para atuação no 

PPGCA. 

Etapa 2: Prova Didática e prática (Caráter classificatório e eliminatório).  

Ponto Prova Didática:  (sorteio). Aula expositiva (50 minutos). 

1- A Prova Prática terá a duração de até 1 (uma) hora. 

Afecções do aparelho apendicular dos animais domésticos. Constituição do tecido ósseo, processos de 

ossificação endocondral e intramembranoso, importância da deformação óssea para o crescimento do 

tecido e fraturas (classificação, fases e mecanismos celulares da reparação óssea, tratamento 

medicamentoso, tratamento conservador e diferentes métodos de osteossíntese utilizados no tratamento 

cirúrgico). Tecido cartilaginoso e articulação sinovial. Principais afecções músculo-esqueléticas do 

desenvolvimento dos animais domésticos: doença articular degenerativa, displasia coxofemoral, 

osteocondrose umeral, ruptura do ligamento cruzado cranial, luxação de patela, displasia de cotovelo, 

laminite e afecções tendíneas de cavalos. Resposta neuro-endócrina ao trauma cirúrgico. Fisiopatologia da 

síndrome choque. Tratamento de feridas em animais domésticos (contusões, queimaduras, seromas, 

úlceras, gangrena e fístulas). Cirurgias Oncológicas e cirurgias reconstrutivas (técnicas de enxertos e 

retalhos cutâneos). Principais afecções causadoras de abdome agudo em cães e gatos: vólvulo gástrico em 

cães, corpo estranho intestinal, intussuscepção, hérnia, eventração e evisceração. Abdome agudo e 

síndrome de cólica equina. Principais afecções causadoras de trauma torácico e atendimento emergencial e 

ressuscitação cárdio-pulmonar-cerebral.  
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DO RESULTADO  

 8. A lista dos candidatos aprovados e suplentes no Processo de Seleção Docente será divulgada até o dia 

19 de dezembro de 2021, no site da UVV (www.uvv.br) e/ou do PPGCA (www.uvv.br/cienciaanimal).   

  

DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

9. As etapas do Processo de Seleção serão realizadas conforme o cronograma apresentado do Quadro 

abaixo. Todas as etapas, facultada a Etapa 2, serão realizadas na Universidade Vila Velha, Campus Boa 

Vista, localizada na Av. Comissário José Dantas de Melo, nº 21, Bairro Boa Vista, Vila Velha-ES, CEP 

29.102-920. 

ETAPA DATA LOCAL/DIVULGAÇÃO 

Inscrições 03 a 13/12/2021 Por email (pesquisa@uvv.br)  

Deferimento das Inscrições e 

 prova de Títulos 
Até 13/12/2021 Por email (pesquisa@uvv.br)  

Prova didática 14/12/2021 
(Link de acesso enviado por e-

mail aos candidatos) 

Prática 16 e 17/12/2021 Presencial (sala a confirmar)  

Entrevista e defesa do projeto de pesquisa 17/12/2021 Presencial 

Resultado Até 19/12/2021 Divulgação no website da UVV 

 

DO CREDENCIAMENTO 

10. O credenciamento dos candidatos convocados se iniciará a partir de 03 de fevereiro de 2022. A carga 

horária do candidato credenciado será de 30 horas semanais, distribuídas entre aulas nos cursos de 

graduação e no respectivo Programa de Pós-Graduação, orientação de alunos, atividades de pesquisa, 

extensão e administrativas. 

11. O valor da remuneração mensal bruta do Professor Doutor, com carga horária de 30 horas semanais, é 

de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais).  

12. Após o período de 06 (seis) meses do credenciamento, a carga horária poderá ser aumentada para 40 

horas semanais, de acordo com a disponibilidade de aulas e orientação de alunos na Instituição. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13. Maiores informações a respeito do Processo de Seleção e do perfil profissional desejado para as vagas 

deste Edital poderão ser obtidas por telefone na Secretaria dos Programas de Pós-Graduação                    

(27 3421-2137) ou junto à Coordenação Geral de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu 

(pesquisa@uvv.br), de segunda a sexta-feira nos horários de 09 às 21h. 

14. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação no sitio eletrônico desta IES na Internet 

(www.uvv.br). 

DENISE COUTINHO ENDRINGER 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

Universidade Vila Velha 
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