Termos de Referência
Veterinário da AEPGA

Entidade
A AEPGA tem uma vaga aberta para um(a) médico(a) veterinário(a) que pretenda vir a
colaborar connosco no departamento de veterinária da associação.
Procuramos uma pessoa motivada e dinâmica, com espírito cooperativo e de preferência com
experiência na prática clínica de equídeos.
Deve ter vontade de aprender e partilhar, e estar disposta a deslocar-se ao Planalto Mirandês
para participar neste projecto que envolve um contacto diário com burros, o meio envolvente,
criadores e uma realidade rural muito particular.
Se tem vontade de trabalhar e sente motivação por grandes causas, esta vaga de emprego
pode ser para si.
Posto
Médico(a) veterinária(a) como colaborador do Departamento Veterinário da AEPGA.
Local
Centro de Valorização do Burro de Miranda (Atenor), Centro de Acolhimento do Burro (Pena
Branca) e serviço externo a nível regional e nacional
Funções
- Manutenção e participação na gestão veterinária do Centro de Valorização do Burro de
Miranda e do Centro de Acolhimento do Burro (apoio clínico ao efectivo, técnicas de maneio
de asininos, manutenção diária dos centros, manutenção das bases de dados);
- Campanha de Sanidade e Bem-estar Animal (intervenções médico-veterinárias,
desparasitações, cuidados dentários, aparo correctivo de cascos e participação nas diferentes
acções de formação e esclarecimento para criadores e proprietários de Burros de Miranda);
- Campanha de Reprodução (acompanhamento clínico dos machos inteiros, aplicação de
técnicas de inseminação artificial, diagnóstico de gestação das fêmeas cobertas ou
inseminadas, cuidados neonatais);
- Participação no desenvolvimento de estudos científicos directamente relacionados com o
gado asinino.

Requisitos obrigatórios:
- Licenciatura em Medicina Veterinária;
- Experiência profissional em clínica de grandes animais;
- Experiência em informatização de dados e gestão de bases de dados;
- Conhecimentos básicos de informática (Word, utilização de internet, etc.) e domínio da
ferramenta Excel;
- Conhecimento de línguas (no mínimo, domínio do Inglês).
Requisitos preferenciais:
- Carta de condução B;
- Viatura própria;
- Experiência com trabalho associativo;
- Possibilidade de fazer um estágio profissional ao abrigo do IEFP.
Perfil
- Identificação com o mundo associativo e com as missões da associação;
- Carácter dinâmico e pró-activo;
- Capacidade de iniciativa e facilidade de interacção em trabalho de grupo;
- Capacidade de respeitar a orgânica funcional da associação;
- Capacidade de residir numa região isolada e predominantemente rural.
Apenas deverão enviar candidatura candidatos que reuniam os requisitos obrigatórios na
totalidade.
As candidaturas (CV acompanhado de carta de motivação) deverão ser enviadas até dia 31 de
Março para para o e-mail burranco@gmail.com.

