AUXILIAR DE VETERINÁRIAE ZOOTECNIA
Requisito básico para investidura no cargo:
Possuir o Ensino Fundamental Completo + Experiência de 12 meses na área.
Descrição sumária do cargo:
Realizar procedimentos de enfermagem veterinária. Esterilizar instrumentos cirúrgicos,
clínicos e de laboratórios veterinários; manter as salas de cirurgia, de exames e de tratamento
clínico ou farmacêutico em condições de uso; proceder à limpeza do material utilizado; conter
os animais durante os exames; empacotar material cirúrgico; preparar material para aulas
prática, exames, tratamento e cirurgias; informar ao superior imediato as condições do
material utilizado nos exames e cirurgias; executar o pré e o pós-operatório; auxiliar na coleta
de material para exames; participar de vacinações e trabalho de inseminação artificial.
Organizar o local de trabalho, manter a limpeza do local de trabalho; preencher ficha do
animal (cadastro); conferir dados do animal (ficha ou identificação); organizar o
atendimento (horário de tosa e banho); controlar estoques; repor material e medicamentos;
controlar
óbitos;
embalar
e
encaminhar
cadáver
para
necropsia;
enviar material coletado para exames clínicos; lubrificar, limpar, resfriar e desinf
etar equipamentos. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos de segurança,
higiene e saúde. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou
ambiente.
Conteúdo Programático:
1. Métodos de contenção e transporte de animais. 2. Noções elementares de anatomia animal e
termos zootécnicos. 3. Noções gerais de alimentação animal. 4. Noções de manejo de bovinos
e equinos. 5. Cuidados no pré e no pós-operatório de animais. 6. Aplicação de medicamentos
e curativos. 7. Noções de esterilização, assepsia, antissepsia e desinfecção de instalações,
equipamentos, instrumentos e uso de EPIs. 8. Administração e cuidados com o uso de
medicamentos e vacinas. 9. Resenha de animais. 10. Normas e procedimentos de segurança,
higiene e saúde. 11. Noções de colheita de material biológico para exame laboratorial. 12.
Zoonoses ocupacionais. 13. Destino de cadáveres. 14. Preparo de soluções. 15. Noções
básicas de anatomia veterinária. 16. Contenção de animais domésticos e produção. 17.
Colheita de amostras (sangue, fezes, urina e fluidos). 18. Vias de administração de fármacos.
19. Assistência de enfermagem ao paciente pré, intra e pós-operatório. 20. Transmissão e
prevenção de zoonoses. 21. Noções básicas de vacinas e vacinações em animais. 22. Noções
de microbiologia e biossegurança. 23. Lavagem, esterilização e desinfecção de materiais e
superfícies. 24. Ética, legislação e eutanásia de animais. 25. Descarte de resíduos hospitalares.

