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Anexo I 
Instruções Específicas 

Professor Adjunto, Nível 1 
 
1. Área: Medicina Veterinária/ Clínica e Cirurgia Animal/ Clínica Veterinária 
2. Departamento/Centro de Ensino: Departamento de Clínica de Grandes Animais/Centro de Ciências Rurais 
 
3. Programa de pontos das provas do Concurso Escrita e Didática 
3.1 Identificação do animal e anamnese; 
3.2 Contenção de animais; 
3.3 Exame postural e do comportamento; 
3.4 Métodos de exploração clínica: principais e complementares; 
3.5 Termometria clínica; 
3.6 Exames das mucosas visíveis: técnica, aspecto fisiológico e principais alterações; 
3.7 Exame do sistema linfático: exame físico e principais alterações; 
3.8 Exame clínico geral ou de rotina; 
3.9 Exame do sistema alimentar: exame funcional e físico; 
3.10 Exame do sistema urinário; 
3.11 Exame da pele, pelo e secreções; 
3.12 Exame do sistema respiratório: exame físico da cabeça, região cervical e tórax; 
3.13 Exame do sistema cardiovascular: exame físico do tórax; 
3.14 Exame do sistema locomotor: métodos de exame e alterações; 
3.15 Exame do sistema nervoso: funções psíquicas, reflexas, sensitivas, motoras e sensoriais; 
3.16 Exame do sistema visual; 
3.17 Exame do sistema genital da fêmea: técnicas de exame e aspectos examinados; 
3.18 Exame do sistema genital do macho: técnicas de exame e aspectos examinados. 
 
4. Tipos de provas 
I) Prova Escrita; 
II) Prova Didática; 
III) Prova de Defesa da Produção Intelectual; 
IV) Prova de Títulos; 
V) Prova Prática. 
 
4.1. Detalhamento da Prova Prática: 
- Será realizado sorteio sem reposição de pontos;  
- O candidato terá até 30 (trinta) minutos para redigir a solicitação dos materiais e equipamentos para realização 
da prova; 
- A Comissão Examinadora terá até 30 (trinta) minutos para disponibilizar os materiais e equipamentos solicitados 
pelo candidato; 
- A Comissão Examinadora determinará o tempo máximo para a realização da prova prática após a elaboração 
dos pontos e antes do sorteio do ponto da primeira prova prática; a Comissão também indicará os locais das 
provas e os equipamentos disponíveis, de acordo com a seleção de pontos; 
- A execução da prova prática poderá ser feita em animais vivos, sem auxílio externo, de acordo com o ponto 
sorteado e com o uso ético e adequado daqueles animais, dos equipamentos e dos materiais, de acordo com as 
técnicas previamente identificadas; 
- A Comissão Examinadora poderá, a qualquer momento da prova prática, encerrar a mesma caso entenda e 
justifique que animais e/ou pessoas foram colocados em situação de risco e/ou maus tratos, oferecendo 
sofrimento desnecessário para um e/ou outro por questões de imperícia, incapacidade técnica ou 
desconhecimento do tema sorteado. 
 
5. Endereço e e-mail do Departamento 
Endereço: 
UFSM – Centro de Ciências Rurais 
Departamento de Clínica de Grandes Animais 
Av. Roraima, nº 1000 
Prédio 97, Sala 123 
Bairro Camobi 
Santa Maria/RS 
CEP 97105-900 
 
E-mail: dcgaufsm@gmail.com 

 


