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EDITAL Nº 002/2023  

    

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA PAULISTA 

 

 A Diretora Presidente da Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista, Celia Badari 

Goulart, torna pública o edital INTERNO para seleção e contratação de docente para os Cursos da 

Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista, pelo regime da CLT. 

 

CURSO DISCIPLINA 
N° DE 

AULAS 
HORÁRIO VAGAS 

MEDICINA 

VETERINÁRIA 

Clínica Médica de Grandes 

Animais I 
2 

Quinta-feira das 

13h30 às 15h10 
1 

 

 

1.DAS INSCRIÇÕES 

1.1. O candidato deverá enviar por e-mail os seguintes documentos: 

 - Link do Currículo Lattes atualizado;  

 - Carta de apresentação e interesse;  

 - Plano de Ensino da disciplina de Interesse conforme ementa da disciplina (ANEXO I). 

 1.2. Todas as inscrições DEVEM ser enviadas para o e e-mail da faculdade faculdade@fesb.edu.br e 

também para a coordenação coordmed@fesb.edu.br  

1.3. Colocar no título do e-mail “Vaga: Nome da disciplina de interesse" 

1.4. O prazo para o envio da documentação é até 19/03/2023 às 23:59h. 

1.5. Não serão aceitas inscrições que não cumprirem com todos os requisitos deste edital. 

1.6. Oportunidade para profissionais com necessidades especiais desde que compatível com as funções do 

cargo (lei nº. 8213/91). 

 

2.DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

 

2.1. A seleção constará de análise de currículo e do Plano de Ensino. 

2.2. Na análise curricular, os candidatos deverão cumprir os requisitos: 

 - Formação no componente curricular específica,  

 - Preferencialmente com titulação de Especialista, Mestre e/ou Doutor,  

 - Experiência acadêmica comprovada (de acordo com a Deliberação CNE 55/2006) e  

mailto:faculdade@fesb.edu.br
mailto:coordmed@fesb.edu.br


 

2 de 3 

 - Disponibilidade para atender o número de horas exigidas para assumir a disciplina, em seus dias e 

horários definidos; 

 

3. DOS RESULTADOS E RECURSOS 

3.1. Os candidatos serão notificados por e-mail do resultado da seleção. 

3.2. Não caberão recursos sobre a decisão da banca examinadora. 

 

 

 

Bragança Paulista, 15 de Março de 2023. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Celia Badari Goulart 

Diretora Presidente da FESB. 
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ANEXO I 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

Clínica Médica de Grandes 

Animais I 

Ementa:  Princípios da terapêutica veterinária, descrição das doenças, 

etiologia, sinais clínicos, achados laboratoriais, formas de diagnóstico, 

discussão do prognóstico e tratamento das principais doenças dos 

animais de grande porte, principalmente aquelas que tenham como 

tratamento principal o uso de fármacos e procedimentos de manejo. 

Afecções Sanguíneas e Vasculares. Choque. Neonatologia de Grandes 

Animais. Dermatologia de Grandes Animais. Afecções do Trato 

Gastrointestinal de Equinos. Afecções do Trato Gastrointestinal de 

Ruminantes. 

 

 

 


