
Habilitação de Médicos  Veterinários no
PNCEBT na plataforma GOV.BR



Objetivos

• Habilitar médicos veterinários da iniciativa privada

para a atuação no Programa Nacional de Controle e

Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal

(PNCEBT);

• Agilizar o processo de habilitação; e

• Permitir acompanhamento constante pelo

interessado.



Link de acesso: https://www.gov.br/pt-br/servicos/habilitar-se-
para-atuacao-no-programa-nacional-de-controle-e-erradicacao-da-

brucelose-e-da-tuberculose-animal-pncebt

Portal de Serviços doGovernoFederal

https://www.gov.br/pt-br/servicos/habilitar-se-para-atuacao-no-programa-nacional-de-controle-e-erradicacao-da-brucelose-e-da-tuberculose-animal-pncebt




Cadastrado no portal gov.br



Etapas do processo



Cadastrado no portal gov.br

ESCOLHER ENTRE AS OPÇÕES 
•Habilitar-se (Nova habilitação);

•Alteração de cadastro (Para profissionais
habilitados dentro da plataforma lecom e que
precisem alterar algum dado cadastral);

•Desabilitar-se (Solicitação de desabilitação
VOLUNTÁRIA, pelo interessado); e

•Informar Habilitação (Recadastramento
Voluntário ou por convocação dos MV que já
são habilitados, mas fora da plataforma
lecom)



Solicitação de habilitação pelo 

Médico Veterinário

O médico veterinário 

deve  possuir CRMV no 

estado  onde está 

solicitando a  habilitação



Cadastrado no portal gov.br

Informar todos os 

dados pessoais 

obrigatórios 

solicitados *

Caso o local de realização 

de  exames for o mesmo

endereço  de residência, 

basta selecionar  “replicar 

endereço pessoal”



Clicar ao  adicionar 

cada  novo MV  

compartilhador  da

sala

Caso haja compartilhamento de 

sala de exames



Inserir o arquivo de Declaração  de 
Compartilhamento ou  Contrato de

Compartilhamento

Siga para próxima

Siga para 

próxima



Cadastrado no portal gov.br

Número de  
protocolo gerado  
automaticamente



Após a análise das 

informações e 

validação dos 

documentos 

encaminhados, o 

MV receberá o 

deferimento do 

pedido pela ADAF

INSERIR OS

ARQUIVOS:

certidão negativa

do CRMV;

foto e certificado

de aprovação

em curso de

treinamento*; ou

seminário **



Selecionar uma das  
opções



Após o completo  

preenchimento do  

requerimento de  

habilitação e o envio, o  

profissional receberá um 

e-mail sobre o 

andamento  do processo



O andamento da solicitação  

de habilitação também  

poderá ser acompanhado

pelo  portal



Próximas etapas
1)Análise documental pelo Serviço Veterinário Estadual (SVE) da UF onde foi  

solicitada a habilitação;

2) Agendamento da vistoria das instalações de realização dos exames pelo SVE;

3)Análise da documentação e do parecer pelo analista da Superintendência Federal  de 

Agricultura (SFA) da UF onde foi solicitada a habilitação.

Aguardar as 

etapas 2, 3 e 4



Dúvidas?

gda.adaf@gmail.com

pncebt@adaf.am.gov.br

pncebtam@gmail.com

Entre em contato diretamente com a Gerência de 

Defesa Animal e a coordenação do PNCEBT/ADAF, 

através dos endereços eletrônicos: 

Ou 

Via Whatsapp pelo número (92) 99255-5409 
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