PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Diretoria de Pós-Graduação
Edital Nº 011/2020 – RMV/UENP
A coordenação do Programa de Residência em Medicina Veterinária (PRMV), em
conformidade com o Edital RMV Nº 006/2020, de 20/08/2020, torna público o Edital com
o resultado da entrevista e análise de currículo, bem como a classificação geral das
candidatas referente ao processo seletivo para uma vaga do curso de Pós-Graduação Residência em Medicina Veterinária área Anestesiologia Veterinária:
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A matrícula da candidata aprovada na seleção será feita na Secretaria do Hospital
Veterinário da UENP - CLM, no dia 15 de setembro de 2020, de 8:00h às 12h. A
candidata aprovada no processo seletivo de que trata este edital deverá efetuar o
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preenchimento do formulário de matrícula disponibilizado pela Comissão do Programa de
Residência em Medicina Veterinária na Secretaria do Hospital Veterinário. A candidata
que apresentou, no período de inscrição, documento comprobatório de estar em
condições de concluir o curso de graduação antes do período para registro acadêmico no
curso de pós-graduação, deverá entregar, no momento da inscrição, documento que
comprove a conclusão do curso de graduação (cópia do diploma de graduação, expedido
por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido ou declaração de conclusão de
curso em que conste a data da colação do grau, ou ainda uma declaração de conclusão
de curso sem a data de colação de grau por motivo de força maior, a ser aceito pela
Comissão

do

Programa

de

Residência

em

Medicina

Veterinária).

Perderá

automaticamente o direito à vaga e será considerada formalmente desistente a candidata
classificada que não efetuar a matrícula até a data proposta ou que não apresentar
qualquer dos documentos solicitados neste Edital. O preenchimento de vaga(s)
decorrente(s) dessas situações será feito mediante convocação e matrícula imediata de
outras candidatas aprovadas, entre os dias 16 e 18 de setembro de 2020, observada,
rigorosamente, a classificação segundo a ordem decrescente. O início das atividades
como discente do PRMV será no dia 21 de setembro 8:00 horas.
Jacarezinho, 14 de setembro de 2020.

Prof. Dr. Marcos Augusto Alves da Silva
Diretor de Pós-Graduação

Prof. Ms. Vitor Bruno Bianconi Rosa
Coordenador do PRMV
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