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CONCURSO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À RESIDÊNCIA UNIPROFISSIONAL EM MEDICINA 

VETERINÁRIA 

 

E D I T A L Nº. 01/2018 

 

A Coordenação da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) da Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES), autorizada pelo Ministério da Educação e Cultura através da PORTARIA INTERMINISTERIAL 

MEC/MS Nº 1.077, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009, torna público para conhecimento dos interessados, que 

estarão abertas as inscrições para o Concurso de Seleção para provimento de vagas do Programa de 

Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária (PRUMV) do ano de 2018. 

  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O processo seletivo será regido por este Edital, abrangerá avaliação mediante aplicação de prova objetiva 

de caráter eliminatório. 

1.2 O Concurso será coordenado pela Comissão de Exames de Admissão (CEA) que implementará 

procedimentos referentes à realização do mesmo.  

1.3 Todas as fases do processo seletivo de que trata este Edital serão realizadas na Universidade Federal do 

Espírito Santo em Alegre/ES. 

 

2. DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E DAS VAGAS PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

UNIPROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA (PRUMV) 

 

2.1 MODALIDADE DE FORMAÇÃO: Especialização lato sensu, modalidade treinamento em serviço. 

2.2 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária: patologia clínica e 

Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária: clínica cirúrgica de animais de companhia.  

2.3 VAGAS: As vagas para o PRUMV para o ano 2018 estão distribuídas de acordo com os 

Cursos/Requisito, conforme quadro a seguir: 

 

2.3.1 Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária: clínica cirúrgica de animais de companhia 

Cód. Curso Requisito 
Duração do 

programa 
Número de vagas 

1 Medicina Veterinária Graduação em Medicina Veterinária 2 anos 1 

TOTAL DE VAGAS 1 

 

 

2.3.2 Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária: patologia clínica 

Cód. Curso Requisito 
Duração do 

programa 
Número de vagas 

1 Medicina Veterinária Graduação em Medicina Veterinária 2 anos 1 

TOTAL DE VAGAS 1 

 

2.4 BOLSA TRABALHO: R$3.330,43 (três mil, trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos) conforme a 

Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011. 

2.3.1 A bolsa trabalho está sujeita aos descontos e retenções tributárias e previdenciárias nos termos da lei. 

 

2.5 INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) - Centro de Centro de Ciências 

Agrárias e Engenharias (CCAE).  



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

Av. Marechal Campos, 1468 – Bonfim/Maruípe - Vitória – ES 
CEP: 29.040 -090 – Tel / Fax: (27)3335 – 7219  

 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

3.1 As inscrições serão realizadas no período de 08/03/2018 a 16/03/2018, mediante ficha de inscrição 

disponível no endereço eletrônico www.medicinaveterinaria.alegre.ufes.br. 

3.2 A ficha de inscrição deverá ser enviada para o email residenciamedvetufes@gmail.com até a data limite do 

período de inscrição, a saber 16/03/2018. A obtenção e impressão desse documento são de responsabilidade 

exclusiva do candidato. 

3.3 VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: isento.   

3.4 A CEA não se responsabilizará por inscrições não recebidas, por falhas de comunicação, 

congestionamento de linhas de comunicação e de outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.  

3.5 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 

CEA o direito de excluir do concurso àquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e 

legível ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.  

3.6 A inscrição do candidato implica no conhecimento prévio deste Edital e a sujeição a todas as normas 

regulamentadoras do Concurso, bem como a qualquer outro ato administrativo que a suplemente, modifique ou 

interprete, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  

3.7 Ao candidato são atribuídos à responsabilidade pela tomada de conhecimento de todas as etapas, datas, 

locais e horários de realização do concurso. 

3.8 A lista dos candidatos devidamente inscritos será divulgada no endereço eletrônico 

www.medicinaveterinaria.alegre.ufes.br, até o dia 17/03/2018.  

3.9 O candidato que não tiver a sua inscrição comprovada poderá apresentar recurso à CEA no dia 19 de 

março de 2018, no período de 8h00min a 12h00min, que o julgará até as 18h00min do mesmo dia.  

3.10 Informações complementares acerca da inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico 

www.medicinaveterinaria.alegre.ufes.br 

 

3.11 Procedimentos para a solicitação de recursos especiais para a realização da prova objetiva. 

3.11.1 Os candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das 

provas, deverão informá-lo no ato da inscrição no campo específico. 

3.11.2 As solicitações de que trata o subitem 3.11 deverão ser comprovadas por meio de laudo médico que as 

justifique, até o término das inscrições. O laudo deverá ser entregue diretamente à Secretaria do Departamento 

de Medicina Veterinária ou por meio de SEDEX (Encomenda Expressa) da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT), endereçada a Secretaria do Departamento de Medicina Veterinária, instalada – Alto 

Universitário s/n Bairro Guararema, Alegre– ES CEP: 29.500-000. Somente serão aceitos SEDEX com data de 

postagem até o último dia de inscrição. 

3.11.3 Solicitações incompletas ou incompreensíveis ou feitas após término das inscrições não serão 

atendidas. 

3.11.4 As solicitações de recursos especiais serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade e de 

razoabilidade. 

3.11.5 A não solicitação de recursos especiais implica a sua não concessão no dia de realização das provas. 

 

4. DA FORMA DE SELEÇÃO 

 

4.1 DAS PROVAS OBJETIVAS 

4.1.1 A prova será realizada no dia 20/03/2018, com início às 8h00min e término às 12h00h.  

4.1.2 As Provas Objetivas serão aplicadas na cidade de Alegre - Espírito Santo, na sala de aula do Hospital 

Veterinário, na área experimental do CCAE-UFES localizado na BR 482, Km 63, Alegre –ES.  

4.1.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência de 30 minutos do 

horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul e do documento de 

identidade original. 

http://www.residenciamultiprofissional.ufes.br/
mailto:residenciamedvetufes@gmail.com
http://www.residenciamultiprofissional.ufes.br/
http://www.medicinaveterinaria.alegre.ufes.br/
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4.1.4 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para o 

seu início. 

4.1.5 São também considerados documentos de identidade: Carteiras expedidas pelos Ministérios Militares e 

pelos Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 

(Ordens, Conselhos, etc.); Passaporte (válido), Certificado de Reservista, Carteiras Funcionais do Ministério 

Público e da Magistratura, Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valem como 

identidade; Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, dentro da validade 

e com foto). 

4.1.6 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar o documento de identidade, será 

automaticamente excluído do processo seletivo. 

4.1.7 A prova será composta por 35 questões, sendo 10 questões de saúde pública/epidemiologia; 5 (cinco) 

questões de clínica médica de animais de companhia; 10 questões de patologia clínica e 10 questões de 

clínica cirúrgica de animais de companhia. As questões das provas terão um valor de 2(dois) pontos cada. 

4.1.8 As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma 

única resposta correta. 

4.1.9 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, as respostas das provas 

objetivas para a Folha de Respostas, que é o único documento válido para a correção eletrônica. O 

preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de 

conformidade com as instruções específicas contidas nas Instruções ao Candidato. Em hipótese alguma 

haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

4.1.10 Não serão válidas para a correção as marcações feitas na Folha de Rascunho. 

4.1.11 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 

incorretamente na Folha de Respostas. São consideradas marcações incorretas as que estiverem em 

desacordo com este Edital e com as Instruções ao Candidato, tais como: dupla marcação, marcação rasurada 

ou emendada e campo de marcação não preenchido integralmente. 

4.1.12 Não será permitido, em hipótese alguma, que as marcações na Folha de Respostas sejam feitas por 

outras pessoas, salvo no caso de candidato inscrito conforme o subitem 3.11, se a deficiência impossibilitar a 

marcação pelo próprio candidato. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um agente da CEA 

4.1.13 O telefone celular deverá estar desligado e o mesmo será conferido pelo fiscal de prova. 

4.1.14 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a 

utilização de máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material. Não 

será permitida, também, a entrada de candidatos portando armas e/ou aparelhos eletrônicos (notebook, tablet, 

bip, walkman, receptor, gravador, MP3, MP4, ou similares). 

4.1.15 Será excluído do processo seletivo o candidato que não observar o disposto no subitem anterior. 

4.1.16 As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material. 

4.1.17 Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento à prova objetiva implicará a 

eliminação automática do candidato. 

4.1.18 O candidato somente poderá se retirar do local da prova uma 01 (uma) hora após o início da mesma. 

4.1.19 O candidato somente poderá levar o caderno de provas, depois de decorridas 03 (três) horas do início 

da prova. 

4.1.20 Será vedado ao candidato retirar-se do recinto de aplicação da prova sem a devida autorização e/ou 

acompanhamento de fiscal. 

4.1.21 Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 

burla ou a tentativa de burla a qualquer uma das normas para a realização das provas definidas neste Edital 

relativo ao processo seletivo, nos comunicados, nas Instruções ao Candidato, distribuídas por ocasião das 

inscrições, ou nas instruções constantes de cada prova, bem como o tratamento incorreto ou descortês a 

qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 
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4.1.22 Não será permitida a anotação de informações relativas às respostas do candidato no comprovante de 

inscrição ou em qualquer outro meio. A inobservância ao constante neste item caracterizará fraude e implicará 

a eliminação automática do candidato do processo seletivo. 

4.1.23 As referências bibliográficas e conteúdo programático para as provas serão disponibilizadas no 

endereço eletrônico www.medicinaveterinaria.alegre.ufes.br 

4.1.24 O gabarito oficial das provas objetivas será divulgado posteriormente à aplicação das provas, no dia 20 

de março de 2018, no endereço eletrônico www.medicinaveterinaria.alegre.ufes.br 

4.1.25 O resultado oficial das provas objetivas está previsto para ser divulgado no dia 21 de março de 2018 no 

endereço eletrônico www.medicinaveterinaria.alegre.ufes.br 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROVAS 

5.1 A nota da prova objetiva será calculada pelo total de questões da Folha de Respostas concordantes com o 

gabarito oficial definitivo da respectiva prova (variando de 0 a 70 pontos). Cada questão valerá 2 (dois) pontos. 

5.2 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que não obtiverem, pelo menos, 60% (sessenta por 

cento) de acerto do total de questões da prova objetiva. Quando nenhum candidato atingir 60% de acerto, será 

reduzido para 50% de acerto do total de questões da prova objetiva. 

 

6. DOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS 

6.1 No período de 21 a 23 de março de 2018, o candidato que desejar interpor recurso deverá entregar um 

requerimento com a justificativa ao Protocolo do CCAE/UFES – Alto Universitário sem número, Secretaria do 

Departamento de Medicina Veterinária. 

6.2 Cabe ao candidato solicitar a confirmação do recebimento do recurso via correio eletrônico 

residenciamedvetufes@gmail.com. 

6.3 Recursos inconsistentes serão preliminarmente indeferidos. 

6.4 A interposição de recurso requer a entrega dos seguintes documentos: Formulário de Solicitação de 

Recurso para a prova objetiva preenchido pelo requerente no ato, disponível no endereço eletrônico 

www.medicinaveterinaria.alegre.ufes.br. Preencher um formulário para cada questão; Cópia do texto retirado 

da bibliografia indicada no Edital para argumentação da questão, anexada ao Formulário de Solicitação de 

Recurso; 

6.5 Só serão aceitas as interposições de recursos provenientes da bibliografia indicada neste Edital; 

6.6 Não será aceita interposição de recurso por qualquer via que não especificada neste Edital; 

6.7 Não será aceita interposição de recurso fora do prazo estipulado conforme Calendário Geral; 

6.8 O gabarito preliminar divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados e a prova será 

corrigida de acordo com o gabarito definitivo; 

6.9.Não cabem recursos das decisões das Bancas Examinadoras. 

6.10 Candidatos que apresentarem, no formulário “justificativa de recurso”, argumentações e (ou) redações 

idênticas ou semelhantes a outros candidatos não terão os recursos respondidos. 

6.11 Se do exame dos recursos resultarem em anulação de questão, os pontos correspondentes a essas 

questões serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

6.12 Os resultados dos recursos interpostos serão publicados no endereço eletrônico 

www.medicinaveterinaria.alegre.ufes.br a partir do dia 26 de março de 2018. 

 
7. DO RESULTADO FINAL 

7.1 A nota final será constituída da nota obtida na prova objetiva, salvo observações descritas no ítem 5.2 

7.2 Os candidatos aprovados no processo seletivo serão classificados, por ordem decrescente das notas finais, 

por curso de inscrição. 

7.3 O resultado final será divulgado no endereço eletrônico www.medicinaveterinaria.alegre.ufes.br a 

partir do dia 26 de março de 2018. 

 

http://www.residenciamultiprofissional.ufes.br/
http://www.residenciamultiprofissional.ufes.br/
http://www.residenciamultiprofissional.ufes.br/
mailto:residenciamedvetufes@gmail.com
http://www.residenciamultiprofissional.ufes.br/
http://www.residenciamultiprofissional.ufes.br/
http://www.residenciamultiprofissional.ufes.br/
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8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

8.1 Em caso de empate no resultado final terá preferência o candidato que apresentar, na seguinte ordem: 

a) Maior nota nas questões da área de concentração escolhida (Patologia Clínica ou Clínica cirúrgica de 

animais de companhia); 

b) Maior nota nas questões de Clínica Médica de Animais de Companhia;  

c) O candidato de maior idade. 

 

9. DA MATRÍCULA 

9.1 Documentação - Após a publicação do resultado final, o candidato aprovado e classificado dentro do 

número de vagas oferecido no presente Edital deverá comparecer para cadastramento e atendimento de outras 

exigências, munidas de: 

a) original e cópia, a qual será retida, do diploma do Curso de Graduação ou declaração da Faculdade de 

conclusão do curso de inscrito; 

b) original e cópia, a qual será retida, da comprovação de conclusão de requisito, quando for o caso; 

c) documento de identidade original e cópia não autenticada, a qual será retida; 

d) carteira dos Conselhos original e cópia não autenticada, a qual será retida, em caso de candidato que já a 

possui; 

e) 2 (duas) fotografias 3x4 recentes; 

f) Título de eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral (retirado no site da Justiça Eleitoral) original e cópia não 

autenticada que será retida; 

g) Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF original e cópia não autenticada que será retido 

e comprovante de inscrição e de situação cadastral no CPF (retirada no site da Receita Federal); 

h) Certificado de reservista (quando couber) e cópia não autenticada, a qual será retida; 

i) Certidão de nascimento (se for solteiro) ou de casamento (se for casado) e cópia não autenticada, a qual 

será retida; 

j) Dados bancários de conta salário na Caixa Econômica Federal; 

k) Comprovante de domicílio e cópia não autenticada, a qual será retida; 

l) Cartão de vacinação em dia e cópia não autenticada, a qual será retida; 

m) Número do PIS/PASEP 

9.2 Local, data e horário da Matrícula: 

a) LOCAL: Centro de Ciências Agrárias e Engenharias - UFES 

Secretaria do Departamento de Medicina Veterinária 

A/C Fagner Fernandes Gazzoni 

Alto Universitário, s/n - Guararema, Alegre - ES CEP 29500-000 

b) DATA: 27 e 28 de março de 2018 

c) HORÁRIO: 8:00-11:00 e 13:00-17:00 

9.3 O candidato aprovado no processo seletivo que não se apresentar ao local e data indicadas para a 

matrícula e munido de toda a documentação exigida conforme item 9.1 será considerado desistente e sua vaga 

preenchida por outro candidato aprovado no respectivo curso, respeitada a classificação geral. 

9.3.1 O candidato convocado na segunda chamada terá o prazo até dia 30 de março de 2018 para se 

apresentar, caso contrário será também considerado desistente. 

9.4 No caso de desistência de candidatos selecionados e convocados, a CEA procederá a novas convocações 

via telefônica ou postal, de acordo com os dados fornecidos pelo candidato no ato da sua inscrição. 

9.5 As novas convocações de que trata o subitem anterior obedecerão rigorosamente à ordem de classificação 

geral dos candidatos, de acordo com a listagem fornecida no endereço eletrônico 

www.medicinaveterinaria.alegre.ufes.br. 

9.6 O candidato matriculado deverá assumir suas atividades no dia 02 de abril de 2018, comparecendo no 

horário às 08h,  Hospital Veterinário, na área experimental do CCAE-UFES localizado na BR 482, Km 63, 

Alegre –ES.  

http://www.residenciamultiprofissional.ufes.br/
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9.6.1 O Candidato matriculado que não comparecer no local, data e horário, ou não apresentar, por escrito, 

justificativa (acometido de doenças infecto-contagiosas e internações hospitalares comprovadas) para ausência 

que estabelece o item 9.5 será considerado desistente e será convocado o próximo da lista de excedentes; 

 

10. DAS CONDIÇÕES DO TREINAMENTO 

10.1 O Residente deverá ter dedicação exclusiva à residência, não podendo desenvolver outras atividades 

profissionais no período de realização da mesma, de acordo com a Lei nº 11.129/2005, artigo 13, parágrafo 

segundo. 

10.1.1 O treinamento oferecido pela Residência Multiprofissional será em regime de horário integral, com carga 

horária semanal de 60 (sessenta) horas, com até 24 (vinte e quatro) horas de plantão. 

10.2 O residente fará jus a 01 (um) dia de folga por semana, a 30 (trinta) dias de férias por ano e aos demais 

direitos estabelecidos pelas normas vigentes. 

10.3 O residente fica obrigado a participar, com frequência mínima exigida de 75% (setenta e cinco por cento), 

nas atividades teóricas e teórico-práticas e 100% (cem por cento), nas atividades práticas, estabelecidas como 

obrigatórias. 

10.4 O residente fica obrigado a apresentar, ao término da Residência Multiprofissional, Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) de acordo com o Regimento Interno da COREMU. 

10.5 O residente está submetido às Normas e Regulamentos vigentes da COREMU/CCS/HUCAM/UFES. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 A admissão dos residentes obedecerá rigorosamente à classificação obtida no processo seletivo. 

11.2 Os profissionais que iniciarem Residência Uniprofissional no Hospital Veterinário/CCAE/UFES terão de 

apresentar a COREMU, até o dia 30 de abril de 2018, obrigatoriamente, comprovante de inscrição definitiva 

nos Conselhos de Classe/ES, a qual será retida, sob pena de suspensão das atividades da Residência, até o 

atendimento da exigência. 

11.3 As alterações de endereços dos candidatos deverão ser comunicadas à Secretaria da COREMU-UFES. A 

COREMU exime-se de quaisquer responsabilidades pela desinformação do candidato, nos casos em que tal 

modificação não for avisada. 

11.4 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o processo seletivo contidas nos 

comunicados, nas Instruções ao Candidato, neste Edital e em outros a serem publicados. 

11.5 As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do processo seletivo 

correm por conta dos candidatos, que não terão direito a alojamento, alimentação, transporte ou ressarcimento 

de despesas. 

11.6 Não serão fornecidos “atestados ou declarações” de aprovação parcial. 

11.7 Os casos omissos serão resolvidos pela COREMU/CCS/HUCAM/UFES. 

 

12. INFORMAÇÕES 

12.1 Os candidatos poderão obter maiores informações na Secretaria do Departamento de Medicina 

Veterinária, CCAE-UFES, de segunda a sexta-feira, no horário de 8:00-11:00 e 13:00-17:00 ou pelo telefone ou 

pelo correio eletrônico residenciamedvetufes@gmail.com. 

 

13. CRONOGRAMA 

13.1 Este cronograma poderá sofrer alterações as quais serão divulgadas, com antecedência, no endereço 

eletrônico: www.medicinaveterinaria.alegre.ufes.br. 

13.2 Todas as informações em relação o processo seletivo estarão no endereço eletrônico 

www.medicinaveterinaria.alegre.ufes.br. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

Av. Marechal Campos, 1468 – Bonfim/Maruípe - Vitória – ES 
CEP: 29.040 -090 – Tel / Fax: (27)3335 – 7219  

 

 

DATA ATIVIDADE 

07/03/18 Publicação do Edital 

08 a 16/03/18 Inscrição on-line para o processo seletivo 2018. 

17/03/18 Divulgação da listagem de inscrições deferidas on-line. 

19/03/18 Recurso da inscrição 

20/03/18 8:00 à 12:00h – Aplicação das provas objetivas 

20/03/18 Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas. 

21/03/18 Divulgação do resultado preliminar 

21 a 23/03/18 Interposição de Recursos  

26/03/18 Divulgação das Respostas aos Recursos 

26/03/18 Divulgação do resultado Final 

27 e 28/03/18 Matrícula dos candidatos aprovados 

02/04/18 Início do ano letivo 

 

 

 

Alegre, 05 de março de 2018. 

 

 

 

 

 

Profa. Karina Preising Aptekmann 

Presidente da Comissão de Exames de Admissão (CEA) da Residência Uniprofissional em Medicina 

Veterinária 

Coordenadora Do Programa de Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária 

 

 


