PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Diretoria de Pós-Graduação
Edital RMV/ Nº 001/2021
A coordenação do Programa de Residência em Medicina Veterinária (PRMV), em
conformidade com o Edital RMV Nº 012/2020, de 14/12/2020, torna público o Edital de
homologação das inscrições e o ENSALAMENTO da prova teórica para seleção aos
cursos de Pós-Graduação - Residência em Medicina Veterinária, conforme segue:
I - Inscrições homologadas
Nome

RG

Clínica médica e cirúrgica de animais de companhia:
Giovana de Castro Santini

38965725 – 6

Heitor Victor Lucateli

12721718 – 1

Heloisy Florran Semprebon

10842052 – 9

Marcela Fernanda Moretti

42723005 – 6

Pamela de Moraes

37849277 – 9

Clínica Médica, Cirúrgica, Obstetrícia e Reprodução de Animais de Produção e Equídeos

Higor Souza de Camargo

49.985.343 – 0

Octavio Bueno de Godoy Neto

43839293

II – Inscrições não homologadas :
Nome
RG
Giovanna Farina Panebianco
52470375 - 9
Inscrição não homologada por não conformidade com os itens II e III do edital 012 /2020–
RMV/UENP
III – Ensalamento para realização da prova teórica:
Sala virtual

meet.google.com/uva-estk-rsk
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Os candidatos e candidatas de ambas as áreas (Clínica médica e cirúrgica de animais
de companhia e Clínica Médica, Cirúrgica, Obstetrícia e Reprodução de Animais de
Produção e Equídeos) deverão acessar com 15 (quinze) minutos de antecedência a sala

virtual para realização da prova teórica.
IV – Orientações para realização da prova teórica:
A prova teórica será realizada no dia 2 (dois) de fevereiro de 2021, com início às 9:00
horas, com duração de 3 (três) horas, por via remota, utilizando a ferramenta “Google
Classroom” simultaneamente com o aplicativo “Google Meet”. Durante toda a prova
teórica os candidatos e candidatas devem permanecer com a câmera e o microfone
ligados, caso contrário poderão ser desclassificados. Os candidatos e candidatas devem
possuir endereço de e-mail eletrônico pessoal “@gmaill” na plataforma Google (não serão
aceitas contas de e - mail institucionais, empresariais, etc). O candidato ou candidata que
por ventura não possua conta na plataforma deverá criar o endereço eletrônico e enviar,
impreterivelmente, até o dia 1 de fevereiro de 2021 para a Coordenação do Programa de
Residência no endereço eletrônico: hv@uenp.edu.br, inserindo no assunto do e – mail:
Comissão de Residência em Medicina Veterinária. O candidato ou candidata que não
possuir conta de e – mail na plataforma a ser utilizada até o momento da prova será
automaticamente desclassificado/a.
Jacarezinho, 27 de janeiro de 2021

de forma digital por
Marcos Augusto Assinado
Marcos Augusto Alves da Silva
Alves da Silva Dados: 2021.01.27 18:39:11 -03'00'

Prof. Ms. Vitor Bruno Bianconi Rosa
Coordenador do PRMV

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