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EDITAL Nº.   15/2014 - PRORROGAÇÃO 

    

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA PAULISTA 
 
O Diretor Presidente da Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista, Adilson 
Octaviano, no uso de suas atribuições estatutárias, nos termos do artigo 12, inciso XI do Estatuto da 

FESB, torna público o edital para seleção e contratação de Médico (a) Veterinário (a) para 
o Hospital Veterinário da Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista, no regime da 

C.L.T., buscando também, profissionais com necessidades especiais, conforme Lei 8.213/91, desde que 
compatível com as funções do cargo abaixo, para provimento de vagas mediante condições estabelecidas 
neste edital. 
 
1. INSTRUÇÕES 

 
1.1. Recebimento do Currículo – O Currículo (Lattes para o cargo de Médico (a) 

Veterinário (a)) atualizado deverá ser enviado até o dia 10/10/2014 através do e-mail 
contratacao@fesb.edu.br, rh@fesb.edu.br, juntamente com carta de interesse. Oportunidade 

para profissionais com necessidades especiais desde que compatível com as funções do cargo 

(lei nº. 8213/91); 
1.1.1. O candidato deverá trazer no dia da seleção 01 (uma) via do currículo completo, 

atualizado e devidamente documentado para aferição da banca; 
1.2. Número de vagas: 01 ( uma) para a área relacionada abaixo 

1.3. Requisitos: 

Para Médico Veterinário: Inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária  - SP, com 
Pós-graduação (residência ou especialização) em Cirurgia Geral em pequenos animais com 

ênfase em Ortopedia , com no mínimo 02 anos de atuação comprovada na área específica. 
1.4. A seleção constará de análise de currículo e entrevista, feita pelos componentes da 

banca examinadora; 

1.5. Instrumentos de Seleção: o profissional cujo currículo for selecionado em uma 
primeira etapa do processo de seleção será avaliado por uma banca examinadora, composta 

pela Diretoria Acadêmica e a Diretora do Hospital Veterinário. 
1.6. Data da seleção: dia 15/10/2014. A participação será confirmada através de e-mail 

ou telefone, aos candidatos que comprovaram através do Currículo o item 1.3; 
1.7. Resultado: O profissional selecionado será notificado via e-mail, telefone e/ou 

telegrama; 

1.8. Recurso: não caberão recursos da decisão da banca examinadora. 
 

2. REQUISITOS: 

 
 

Bragança Paulista, 01 de outubro de 2014. 
 

 
ADILSON OCTAVIANO 

Diretor Presidente da F.M.E.S.B.P. 

CARGO REQUISITOS TRAZER NA 

ENTREVISTA 

Médico 
Veterinário  

*Inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária – 
SP, 

*Com Pós-graduação (residência ou especialização) em 

Cirurgia Geral de pequenos animais com ênfase em  
Ortopedia Veterinária, e com no mínimo 02 anos de 

atuação comprovada na área específica. 

*Currículo Lattes 
Documentado 
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