
 

 

 

NORMA INTERNA SIPOA/CIESP Nº 003/2022. 

 

A Coordenadora do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal do Consórcio Intermunicipal de Especialidades – SIPOA/CIESP, 

no uso de suas atribuições e nos termos do art. 38 da Resolução CIESP 

nº 002/2021,  

 

RESOLVE: 

  

Art. 1º  Esta Norma Interna define os parâmetros para 

capacitação de médicos veterinários do Serviço de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal do CIESP.  

 

Art. 2º Entende-se por capacitação a atualização de 

conhecimentos relacionada aos processos cotidianos de trabalho para 

melhoria das práticas profissionais, as articulações com os 

estabelecimentos, ações institucionais e intersetoriais. 

 

Art. 3º A capacitação tem o objetivo de padronização dos 

procedimentos e de aperfeiçoamento profissional, buscando a 

qualidade e a efetividade no exercício das atribuições dos médicos 

veterinários do serviço de inspeção. 

 

Art. 4º O calendário de capacitações será definido anualmente, 

incluindo as previsões de cursos, seminários, workshops e demais 

metodologias de aperfeiçoamento pessoal e serão voltados aos médicos 

veterinários designados ao Serviço de Inspeção.  

 

Parágrafo único. Inclui-se no calendário de capacitações 

indicado no caput as capacitações programadas, assim entendidas como 

as reuniões internas mensais de capacitação e compartilhamento do 



 

 

conhecimento, visando o aperfeiçoamento profissional e depuração das 

práticas operacionais dos profissionais envolvidos. 

 

Art. 5º As capacitações programadas terão como tema, 

prioritariamente, assuntos pertinentes às atividades cotidianas do 

Serviço de Inspeção, devendo guardar correspondência direta com as 

atribuições de cada cargo.    

 

Art. 6º Poderão ser incluídas no cronograma anual as 

capacitações oferecidas por órgãos externos, municipais, estaduais 

e federais, além de empresas privadas, desde que seu conteúdo 

programático seja pertinente as atividades do Serviço de Inspeção.  

 

Art. 7º Nos termos das regulamentações do CIESP, os médicos 

veterinários que participarem de eventos visando sua capacitação ou 

treinamento profissional farão jus à concessão das correspondentes 

diárias, sempre autorizadas pela Secretaria Executiva. 

 

Art. 8º Caso não seja possível autorizar a participação de todos 

os médicos veterinários do serviço de inspeção em uma capacitação 

externa, irão prioritariamente aqueles cuja área de atuação seja 

relacionada ao tema da capacitação em questão.   

 

§ 1º  Os médicos veterinários que participarem de capacitações 

externas sem a presença de toda a equipe devem transmitir o 

conhecimento obtido aos demais, formalmente, por meio de reunião 

técnica.  

 

§ 2º  Cabe aos médicos veterinários designados ao Serviço de 

Inspeção acompanhar periodicamente agendas relacionadas a novas 

capacitações oferecidas por órgãos externos cujo conteúdo 

programático seja pertinente as atividades do serviço.  

 



 

 

Art. 8. Esta Norma Interna entra em vigor na data da sua 

publicação. 

Bicas/MG, 27 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

Ana Carollyne Lopes de Oliveira 

Coordenadora do SIPOA/CIESP 
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