(13/06/2021)

EDITAL
E NORMAS para CANDIDATOS à
15ª PROVA de TÍTULO de ESPECIALISTA em
HOMEOPATIA VETERINÁRIA da AMVHB- Ano 2021
A Associação Médico Veterinária Homeopática Brasileira, (AMVHB) foi
habilitada, pelo CFMV (Resolução CFMV 1295/2019), para realizar o exame
para concessão do Título de Especialista em Homeopatia Veterinária.
A AMVHB convoca os candidatos interessados a prestarem o Exame de
Especialista em Homeopatia Veterinária. A referida prova, conferirá ao
aprovado o Título de Especialista em Homeopatia Veterinária, que deve ser
homologado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e ser
registrado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV),
mediante as condições estabelecidas neste Edital e na Resolução CFMV
n°935.
A Presidente da 15ª COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DA PROVA DE
TÍTULO DE ESPECIALISTA EM HOMEOPATIA VETERINÁRIA DA AMVHB (
Comissão de Prova) é a Dra. MÔNICA FILOMENA ASSIS DE SOUZA, CRMVMS 0940

Art. 1º. Dos Candidatos Aptos a prestar prova
Segundo o Art 4º das Normas para qualificação de Cursos em Homeopatia
Veterinária pela AMVHB, para ser considerado apto pela AMVHB a receber o
Título de Especialista em Homeopatia Veterinária, o candidato deverá cumprir
as seguintes exigências:
a) Comprovar que está devidamente inscrito e em dia com o CRMV da
sua região;
b) Apresentar Certificado de Conclusão de Curso de Especialização em
Homeopatia Veterinária, obrigatoriamente qualificado e aprovado
pela AMVHB;
c) Comprovar mínimo de 5 (cinco) anos no exercício da Homeopatia
Veterinária, incluindo o tempo de duração do curso de
especialização;
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d) Encaminhar a Ficha de inscrição devidamente preenchida e
comprovante de pagamento da taxa de R$ 700.00 para sócios da
AMVHB e R$900,00 para não sócios
A inscrição será homologada desde que cumpra e envie em tempo
hábil (até dia 15 de agosto de 2021) os documentos que constam no
EDITAL.

Atr 2° Data e Local da prova
a) PROVA PRESENCIAL: dia 11 de setembro de 2021
b) HORÁRIO: 8h às 12h e as 14 às 18h
c) LOCAL: Rua Ramiro Barcelos, n°1793 Bonfim, Porto Alegre, RS
INFORMAÇÃO RELEVANTE SOBRE A PROVA:
Não será tolerado qualquer atraso, após a porta ser fechada nenhum candidato
poderá entrar. Para evitar dissabores sugere-se que o candidato chegue pelo
menos 30 minutos antes do horário marcado.

Art. 3º. Material Necessário
Primeira Parte – TEÓRICA (duração máxima de quatro horas)
a) Utilizar para escrever somente caneta de tinta azul ou preta
b) Nada mais será permitido ser utilizado para a prova, nesta etapa.
Segunda Parte – PRÁTICA (duração máxima de quatro horas)
a) Dispor de caneta de tinta azul ou preta
b) Matérias Médicas – somente em formato de livros
c) Repertório(s) Homeopático(s) – em formato de livros
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: nos dois períodos da prova é VEDADA a entrada
com qualquer livro de Filosofia, Doutrina ou Teoria Homeopática, folhas anotadas
ou qualquer outro material que permita 'cola', bem como a CONVERSA sob
qualquer hipótese entre os candidatos no recinto do exame.
Os telefones celulares e quaisquer outros aparelhos de comunicação deverão ser
desligados antes de entrar no recinto da prova.
Qualquer candidato que for flagrado desrespeitando estas normas será reprovado.

Art. 4º. Conteúdo
O candidato deverá discorrer por escrito com equilíbrio e coerência, mostrando
que conhece os assuntos e sabe ponderar sobre os casos e demais questões
cabíveis, no âmbito do Currículo Mínimo da AMVHB.
Responder com escrita legível, em língua portuguesa.
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Art. 5º. Correção
A Correção da 15ª Prova será feita de acordo com decisão soberana da Comissão
da Prova (todos os membros são detentores do Título de Especialista). Sua
dinâmica e formas de pontuar serão próprias e internas, não cabendo qualquer
interferência da AMVHB ou de qualquer outrem nesta decisão.
A correção será feita dando uma nota de zero a dez para cada parte (teórica e
prática) e o resultado final dado pela média das duas notas. A média mínima para
a aprovação será 7 (sete).
As notas finais serão sigilosas e ficarão apenas com a Presidente da Comissão.
O presidente da AMVHB ficará o encarregado de solicitar a revisão para os
candidatos que a pedirem no prazo de 20 (vinte) dias após a divulgação dos
resultados.
Os membros da Comissão que descumprirem as Normas internas definidas pela
Comissão da Prova, seus prazos, formas de apresentação ou o que for, sem
justificativa plausível (atestado médico e outras impossibilidades), ficarão
impedidos de assumir qualquer cargo ou função na AMVHB por 8 (oito) anos a
contar da data da prova.

Art. 6º Resultado
Será enviado para o endereço do candidato ou será entregue em solenidade
específica, conforme decisão da Diretoria.
Os resultados sairão apenas como APROVADO ou REPROVADO, em três meses
após o exame.

Art 7º Recurso
Caberá recurso de revisão de prova aos que se sentirem prejudicados, no prazo
de vinte (20) dias após a divulgação dos resultados. A revisão será feita APENAS
pela presidente da Comissão de Prova e ao seu parecer não caberá mais recurso.
O pedido de revisão deverá ser formal e protocolado junto à diretoria da AMVHB,
deverá ser feito pessoalmente ou pelo correio via carta registrada, dentro do prazo
hábil.

Art 8º Casos Omissos
Outros assuntos imprevistos serão decididos em caráter irrevogável pela
Comissão e/ou pelo Presidente da Comissão da Prova.

IMPORTANTE:
Os Especialistas aprovados deverão encaminhar o certificado de aprovação
e os outros documentos necessários ao CRMV do seu Estado de acordo com
a legislação em vigor, para que este possa encaminhar o processo para
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reconhecimento de Titulo de Especialista junto ao CFMV ( observe os prazos
do seu conselho, geralmente são 180mdias após o recebimento do certificado de
aprovação).
A Comissão deseja sucesso para todos
Med Vet Mônica Filomena Assis de Souza
Presidente da Comissão
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Instrução para pagamento do valor referente
á prova de Título de Especialista da AMVHB
O valor da realização da prova é de : R$ 700,00 para sócios da AMVHB e
R$900,00 para não sócios a ser feito em depósito bancário em nome da
AMVHB, CNPJ 00900474/0001-90
Banco Itaú ( banco 341) Agência: 0604
Conta : 099622

CHAVE PIX: 92566d69-f4e3-4b9f-8b59-f29e57f02d8e
Solicitamos a gentileza que envie copia do depósito com o nome do depositante para
o e-mail da AMVHB.( amvhb.org@gmail.com)
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