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EDITAL Nº. 100/2021 
ERRATA AO EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO EXTERNA DE DOCENTES PARA O 1º SEMESTRE DE 2022 PUC MINAS 

 
Fazemos saber aos interessados que fica alterado o quadro de vagas referente ao Departamento de Medicina Veterinária do Edital Nº. 100//2021, conforme abaixo discriminado: 
 
1. QUADRO DE VAGAS  

 
1.1 EXCLUSÃO DAS VAGAS  
 

Ficam excluídas as vagas 23, 25, 27 e 29 do Departamento de Medicina Veterinária do Edital Nº. 100//2021. 
 

Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 

Ciências 
Biológicas 

 
 

Anatomia Veterinária 
II: 

Estudo da forma, estrutura, topografia e interação funcional das partes 
que compõem os sistemas do corpo dos animais. 

Integral 04 
Medicina 

Veterinária 
Praça da 
Liberdade 

01 
Vaga para 
as duas 

disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 
Medicina 

Veterinária 
 

Vaga 23 

Reprodução Animal 
II 

Estudo da fisiopatologia da reprodução masculina e feminina dos bovinos e 
equinos; diagnóstico, tratamento e controle das afecções que interferem na 
fertilidade; biotecnologia da reprodução assistida. 

Integral 04 
Medicina 

Veterinária 
Praça da 
Liberdade 

 

Medicina 
Veterinária 

 
Vaga 25 

Clínica de Cães e 
Gatos 

Estudo do diagnóstico, prognóstico, terapêutica medicamentosa e demais 
formas de tratamento e controle das enfermidades dos caninos e felinos, 
sobretudo aquelas de interesse para a Medicina Veterinária no Brasil. Estudo 
das principais causas de intoxicação, suas alterações clínicas e laboratoriais 
em caninos e felinos. 

Integral 06 
Medicina 

Veterinária 
Praça da 
Liberdade 

01 
Vaga com 
06 horas 

aulas 

Mestre 

 

Medicina 
Veterinária 

 
Vaga 27 

Doenças de Cães e 
Gatos 

Estudo do diagnóstico, tratamento e profilaxia das doenças infecto-contagiosas 
de cães e gatos, sobretudo aquelas de interesse para a Medicina Veterinária 
no Brasil. 

Integral 04 
Medicina 

Veterinária 
Praça da 
Liberdade 01 

Vaga para 
as duas 

disciplinas 
com 06 
horas 
aulas 

Mestre 

Prática Veterinária I 

Proporcionar ao aluno o contato inicial e vivência das atividades de medicina 
veterinária e produção de cães, gatos e animais silvestres, por meio de 
estágios e visitas técnicas em estabelecimentos que trabalham nestas áreas, 
seguidos de estudo e discussão multidisciplinar utilizando como base as 
atividades vivenciadas. 

Integral 02 
Medicina 

Veterinária 
Praça da 
Liberdade 
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Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 

Medicina 
Veterinária 

 
Vaga 29 

Clínica de Equídeos 

Estudo do diagnóstico, prognóstico, terapêutica medicamentosa e demais 
formas de tratamento e controle das enfermidades dos equídeos, sobretudo 
aquelas de interesse para a Medicina Veterinária no Brasil. Estudo das 
principais causas de intoxicação, suas alterações clínicas e laboratoriais em 
equídeos. 

Integral 05 
Medicina 

Veterinária 
Praça da 
Liberdade 01 

Vaga para 
as duas 

disciplinas 
com 06 
horas 
aulas 

Mestre 

Prática Veterinária III 

Proporcionar ao aluno o contato inicial e vivência das atividades de medicina 
veterinária e produção de equídeos, suínos e aves, por meio de estágios e 
visitas técnicas em estabelecimentos que trabalham nestas áreas, seguidos de 
estudo e discussão multidisciplinar utilizando como base as atividades 
vivenciadas. 

Integral 01 
Medicina 

Veterinária 
Praça da 
Liberdade 

 
1.2 ALTERAÇÃO DAS VAGAS  
 

Ficam alteradas as vagas 22, 24, 26 e 28 do Departamento de Medicina Veterinária do Edital Nº. 100//2021. 
 

Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 

Medicina 
Veterinária 

 
Vaga 22 

 
 

Anatomia Veterinária 
II: 

Estudo da forma, estrutura, topografia e interação funcional das partes 
que compõem os sistemas do corpo dos animais. 

Integral 04 
Medicina 

Veterinária 
Betim 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 

com 16 
horas 
aulas 

Mestre 

Reprodução Animal 
II 

Estudo da fisiopatologia da reprodução masculina e feminina dos bovinos e 
equinos; diagnóstico, tratamento e controle das afecções que interferem na 
fertilidade; biotecnologia da reprodução assistida. 

Integral 04 
Medicina 

Veterinária 
Betim 

Anatomia Veterinária 
II: 

Estudo da forma, estrutura, topografia e interação funcional das partes 
que compõem os sistemas do corpo dos animais. 

Integral 04 
Medicina 

Veterinária 
Praça da 
Liberdade 

Reprodução Animal 
II 

Estudo da fisiopatologia da reprodução masculina e feminina dos bovinos e 
equinos; diagnóstico, tratamento e controle das afecções que interferem na 
fertilidade; biotecnologia da reprodução assistida. 

Integral 04 
Medicina 

Veterinária 
Praça da 
Liberdade 
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Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 

Medicina 
Veterinária 

 
Vaga 24 

Clínica de Cães e 
Gatos 

Estudo do diagnóstico, prognóstico, terapêutica medicamentosa e demais 
formas de tratamento e controle das enfermidades dos caninos e felinos, 
sobretudo aquelas de interesse para a Medicina Veterinária no Brasil. Estudo 
das principais causas de intoxicação, suas alterações clínicas e laboratoriais 
em caninos e felinos. 

Integral 06 
Medicina 

Veterinária 
Betim 

01 
Vaga para 
as duas 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Clínica de Cães e 
Gatos 

Estudo do diagnóstico, prognóstico, terapêutica medicamentosa e demais 
formas de tratamento e controle das enfermidades dos caninos e felinos, 
sobretudo aquelas de interesse para a Medicina Veterinária no Brasil. Estudo 
das principais causas de intoxicação, suas alterações clínicas e laboratoriais 
em caninos e felinos. 

Integral 06 
Medicina 

Veterinária 
Praça da 
Liberdade 

 

Medicina 
Veterinária 

 
Vaga 26 

Doenças de Cães e 
Gatos 

Estudo do diagnóstico, tratamento e profilaxia das doenças infecto-contagiosas 
de cães e gatos, sobretudo aquelas de interesse para a Medicina Veterinária 
no Brasil. 

Integral 04 
Medicina 

Veterinária 
Betim 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 

com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Prática Veterinária I 

Proporcionar ao aluno o contato inicial e vivência das atividades de medicina 
veterinária e produção de cães, gatos e animais silvestres, por meio de 
estágios e visitas técnicas em estabelecimentos que trabalham nestas áreas, 
seguidos de estudo e discussão multidisciplinar utilizando como base as 
atividades vivenciadas. 

Integral 02 
Medicina 

Veterinária 
Betim 

Doenças de Cães e 
Gatos 

Estudo do diagnóstico, tratamento e profilaxia das doenças infecto-contagiosas 
de cães e gatos, sobretudo aquelas de interesse para a Medicina Veterinária 
no Brasil. 

Integral 04 
Medicina 

Veterinária 
Praça da 
Liberdade 

Prática Veterinária I 

Proporcionar ao aluno o contato inicial e vivência das atividades de medicina 
veterinária e produção de cães, gatos e animais silvestres, por meio de 
estágios e visitas técnicas em estabelecimentos que trabalham nestas áreas, 
seguidos de estudo e discussão multidisciplinar utilizando como base as 
atividades vivenciadas. 

Integral 02 
Medicina 

Veterinária 
Praça da 
Liberdade 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 4 

 

 
 

Depto. que 
oferece a vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 

Medicina 
Veterinária 

 
Vaga 28 

Clínica de Equídeos 

Estudo do diagnóstico, prognóstico, terapêutica medicamentosa e demais 
formas de tratamento e controle das enfermidades dos equídeos, sobretudo 
aquelas de interesse para a Medicina Veterinária no Brasil. Estudo das 
principais causas de intoxicação, suas alterações clínicas e laboratoriais em 
equídeos. 

Integral 05 
Medicina 

Veterinária 
Betim 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 

com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Prática Veterinária III 

Proporcionar ao aluno o contato inicial e vivência das atividades de medicina 
veterinária e produção de equídeos, suínos e aves, por meio de estágios e 
visitas técnicas em estabelecimentos que trabalham nestas áreas, seguidos de 
estudo e discussão multidisciplinar utilizando como base as atividades 
vivenciadas. 

Integral 01 
Medicina 

Veterinária 
Betim 

Clínica de Equídeos 

Estudo do diagnóstico, prognóstico, terapêutica medicamentosa e demais 
formas de tratamento e controle das enfermidades dos equídeos, sobretudo 
aquelas de interesse para a Medicina Veterinária no Brasil. Estudo das 
principais causas de intoxicação, suas alterações clínicas e laboratoriais em 
equídeos. 

Integral 05 
Medicina 

Veterinária 
Praça da 
Liberdade 

Prática Veterinária III 

Proporcionar ao aluno o contato inicial e vivência das atividades de medicina 
veterinária e produção de equídeos, suínos e aves, por meio de estágios e 
visitas técnicas em estabelecimentos que trabalham nestas áreas, seguidos de 
estudo e discussão multidisciplinar utilizando como base as atividades 
vivenciadas. 

Integral 01 
Medicina 

Veterinária 
Praça da 
Liberdade 

 

 
Belo Horizonte, 20 de novembro de 2021. 

 

 

 
Prof. Sérgio Silveira Martins      
Pró-reitor de Recursos Humanos da PUC Minas    
 


