EDITAL 01/2012 – PROPG/UENP
RESIDÊNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU
I. Em virtude do não comparecimento dos candidatos inscritos no Edital 012/2011PROPG/UENP, para preenchimento de 1 (uma) vaga na área de concentração Clínica
Médica, Cirúrgica e Reprodução de Animais de Produção e Equideos, a Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação e a Comissão de Residência em Medicina Veterinária, da
Universidade Estadual do Norte do Paraná, fazem saber que no período de 09 a 15 de
fevereiro de 2012 estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos a Residência em
Medicina Veterinária, com início em 5 de março de 2012.
II. Será ofertada 1 (uma) vaga na área de concentração Clínica Médica, Cirúrgica e
Reprodução de Animais de Produção e Equideos.
III. O período de inscrições será de 09 a 15 de fevereiro de 2012, na secretaria do Hospital
Veterinário, das 9h às 11h30min e das 14h às 16h30min, ou pelo Correios via Sedex, com
registro de postagem até o dia 09 de fevereiro de 2012, para o endereço: Universidade
Estadual do Norte do Paraná – Campus Luiz Meneghel/Hospital Veterinário, BR 369, Km 54,
CEP 86360-000, Bandeirantes-PR.
IV. O candidato deverá enviar a documentação abaixo discriminada, em envelope lacrado,
aos cuidados da Comissão de Residência em Medicina Veterinária:
a) requerimento de inscrição devidamente preenchido;
b) cópia do histórico escolar de graduação;
c ) cópia do diploma de graduação expedido por I E S oficialmente reconhecida, ou de
documento equivalente que comprove estar cursando o últ imo termo de graduação
em medicina veterinária;
d) currículo Lattes;
e) cópia da carteira de identidade;
f ) duas fotografias 3 x 4 recentes;
g) carteira do Conselho Regional de Medicina Veterinária p a r a p o r t a d o r e s d e
diploma;
h) comprovante bancário de pagamento da inscrição no valor de R$50,00 (cinquenta reais),
a ser creditado em favor da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Banco do Brasil conta 14.730-3, agência 0429-4.
V. A homologação das inscrições será publicada no dia 16 de fevereiro de 2012. Os
eventuais recursos das inscrições não homologadas serão aceitos no período de 16 e 17 de
fevereiro de 2012. Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 23 de fevereiro de
2012.
VI. As provas de seleção para Residência em Medicina Veterinária serão realizadas em
duas etapas, sendo a primeira eliminatória, constando de prova escrita (peso 4) e a
segunda de caráter classificatório, constan do de entrevista (peso 3) e análise
de currículo (peso 3).
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a) a prova escrita versará sobre conhecimentos básicos na área pretendida e será
realizada no dia 27 de fevereiro de 2012, às 9 horas, na sala de aula do Hospital VeterinárioSetor de Animais de Produção, com duração de três horas. Para estar apto a realizar a
segunda etapa, o candidato deverá obter no mínimo 50% dos pontos na prova escrita. O
resultado da prova escrita será divulgado no dia 27 de fevereiro 2012, no edital do
Hospital Veterinário e no site da UENP;
b) a segunda etapa do processo seletivo acontecerá no dia 28 de fevereiro de 2012,
c o n s i s t i n d o d e entrevista e análise do currículo. O horário e o local da segunda etapa
serão afixados no Edital do Hospital Veterinário e no site da UENP;
c) o não comparecimento em qualquer etapa do processo seletivo implicará na
eliminação do candidato.
VII. Critérios de avaliação final.
A nota final será calculada da seguinte forma:
A= Nota da prova escrita X 0,40
B = Nota do currículo X 0,30
C = Nota da entrevista X 0,30
Nota final = A + B + C
VIII. Resultado final:
Os candidatos aprovados no processo seletivo serão ordenados em ordem decrescente das
notas finais. Como critério de desempate será considerada a maior nota o b t i d a na p r o v a
escrita. Persistindo o empate, terá pr ioridade o candidato que obtiver a
maior nota na entrevista.
IX. Os resultados serão divulgados até o dia 29 de fevereiro de 2011 no edital do
Hospital Veterinário e no endereço www.uenp.edu.br.
X. A matrícula dos candidatos aprovados na seleção será feita n a Se cr et ar i a Hospital
Veterinário, nos dias 1 e 2 de março de 2012, das 8h e 30 min. às 11h30min e de 14h às
16h30min. O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital deverá
efetuar o preenchimento do formulário de matrícula disponibilizado pela Comissão da
Residência. O candidato que apresentou, no período de inscrição, documento que
comprove estar cursando o últ imo termo de graduação em medicina veterinár ia ,
deverá entregar no momento da matrícula documento que comprove a conclusão do curso
de graduação (cópia do diploma de graduação ou documento equivalente). Não serão
aceitas declarações com previsão de conclusão ou de colação de grau. Perderá
automaticamente o direito à vaga, e será considerado formalmente desistente, o candidato
classificado que não efetuar a matrícula até a data proposta, ou que não apresentar qualquer
dos documentos solicitados neste Edital. O preenchimento de vaga decorrente destas
situações será feito mediante convocação. A matrícula destes candidatos ocorrerá entre os
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dias 07 e 08 de março de 2012, seguindo a ordem de classificação.
XI. A carga horária compreenderá um regime mínimo de 40 (quarenta) horas e máximo de 60
(sessenta) horas semanais, distribuídas em escalas determinadas pela Comissão de
Residência, com direito a uma folga semanal.
XII. Os residentes ingressantes receberão remuneração na forma de bolsa de estudo mensal,
no valor de R$ 1000,00 (um mil) reais.
XIII. Não serão permitidos recursos às provas em nenhuma hipótese.

Bandeirantes, 08 de fevereiro de 2012

Profa. Dra. Hiudéa Tempesta Rodrigues Boberg
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
Original assinado

Prof. Dr. Thales Ricardo Rigo Barreiros
Coordenador da Residência em Medicina Veterinária
Original assinado
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