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U.F.R.G.S. – FAVET/HCV
EDITAL Nº 01 /2012
Seleção Suplementar para Médico Veterinário
Residente
O coordenador do Programa de Residência Médico-Veterinária da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
torna público o presente Edital para a abertura de inscrições, visando à seleção de
candidatos ao Programa de Residência em Medicina Veterinária para o ano de
2012.
I - Período, horário, local de inscrição:
-

Período: 06 de fevereiro de 2012 a 06 de março de 2012

-

Dias e horários:

-

Local: Secretaria do Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS, Av. Bento
Gonçalves, 9090, Bairro Agronomia, CEP 91540-000, Porto Alegre – RS.

-

Por via postal (somente SEDEX): para o endereço acima, postado até o dia
06 de março de 2012. As inscrições postadas em data posterior a esta não
serão aceitas.

- Segunda a Sexta-feira
- Observar horário de verão vigente na UFRGS.

II – Área e Vaga Oferecida:
Programa de Residência Médico-Veterinária
• 01 vaga para Patologia Clínica (2 anos)
III – Inscrições:
Somente serão aceitos para Programa de Residência em Medicina
Veterinária os médicos veterinários comprovadamente graduados há, no
máximo, dois anos em faculdades, escolas e cursos nacionais oficialmente
reconhecidos. Também poderão se inscrever médicos veterinários
graduados em faculdades estrangeiras, observada a legislação de
estrangeiro vigente no país. Alunos portadores de atestado que comprove
que a conclusão do curso (formatura) ocorrerá até fevereiro de 2012,
poderão candidatar-se ao Programa de Residência Médico-Veterinária,

ficando seu ingresso condicionado ao cumprimento integral de suas
atividades de graduação.
O concurso de seleção para ingresso no Programa de Residência MédicoVeterinária será coordenado pela Comissão do Programa de Residência
Médico-Veterinária.
O candidato deverá indicar a área de atuação no Programa de Residência
Médico-Veterinária mediante opção no requerimento de inscrição, sendo
vedada inscrição em mais de uma área.
IV – Documentos Exigidos no Ato da Inscrição:
Os documentos necessários para inscrição no concurso de seleção de
candidatos para o PRMV são os seguintes:
1 – Requerimento de inscrição
2 – Comprovante de conclusão de graduação em medicina veterinária num
período inferior a 2 anos ou atestado comprovando que a conclusão do
curso (formatura) ocorrerá até fevereiro de 2012
3 – Taxa de pagamento (R$ 80,00) – Banco do Brasil, Ag. 3798-2- C/C:
300000-1- Código Identificador: 3427-4
4 – Cópia da Carteira de Identidade
5 – Declaração de comprometimento em dedicação exclusiva ao programa
de residência (conforme anexo)
6 – Histórico Escolar oficial
7 – 2 fotos 3x4 atualizadas
V – Processo Seletivo
1 – A prova de conhecimentos será eliminatória (1ª etapa), sendo
considerado aprovado para entrevista (2ª etapa) um número de candidatos
que não ultrapasse o triplo de vagas oferecidas em cada área, e que
tenham obtido nota mínima de 5,0 (cinco). Nessa oportunidade procederse-á a avaliação dos currículos dos candidatos selecionados na etapa 1.
2 – Entrevista e Análise do Currículo: Será realizada pelos componentes da
Comissão do Programa de Residência Médico Veterinária. No momento da
entrevista cada candidato deverá entregar o seu Curriculum Vitae
documentado, sendo que este deverá ser ordenado e numerado conforme o
modelo em anexo. Após a seleção, os currículos ficaram sob a guarda da
Comissão por 30 dias. Após este período serão disponibilizados aos
candidatos para a sua retirada. Após 60 dias da seleção os currículos não
retirados serão incinerados.

VI – Peso de cada etapa:
-

Prova de Conhecimento: 50%
Entrevista:
25%
Análise Curricular:
25% - Conforme anexo I

VII – Aprovados
- Serão considerados aprovados aqueles que no final de todas as etapas de
avaliação alcançarem no mínimo 60% de aproveitamento.
VIII - Data, Local e Horário da Seleção:
Dia 15/03/2012:

Prova de Conhecimentos – 8h

Dia 15/03/2012:

Entrevista e Análise de Currículo: 14h30min

Faculdade de Veterinária da UFRGS,
Av. Bento Gonçalves, 9090 – Porto Alegre (RS).
Os candidatos deverão se apresentar no local da prova com a devida
antecedência e portando documento de identidade.
IX – Validade da Seleção:
-

6 meses

X – Bolsas
Os candidatos aprovados
disponibilidade de recursos.

receberão

Bolsa da

UFRGS,

conforme

XI – Matrícula, Documentos:
-

Cópia do CPF
Cópia do diploma de médico veterinário ou atestado de conclusão do curso
de medicina veterinário reconhecido pelo MEC
Cópia de visto de permanência no País, (para candidato estrangeiro)
Comprovação de situação regularizada pelo CRMV-RS

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2012.

Prof. Dr. Carlos Afonso de Castro Beck
Presidente da Comissão de Residência

