
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO 2014 

 
ERRATA DE EDITAL 

 
EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DA RESIDÊNCIA INTEGRADA 

EM MEDICINA VETERINÁRIA– 2014 
 
 

O Diretor da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais  no uso das suas atribuições, 
vem a público retificar o Edital 01/2013 que que estabelece e divulga normas para PROCESSO SELETIVO 
DA RESIDÊNCIA INTEGRADA EM MEDICINA VETERINÁRIA– 2014:  
 
No item 1- CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 
Os itens em negrito: 

ETAPAS DATAS 

Inscrições 01/10/2013 a 08/11/2013 

Solicitação de condição adequada para realização da 
prova por candidato com necessidade especial 

Até 08/11/2013 

Divulgação do local da prova no site do EV/UFMG 19 a 29/11/2013 

Data da prova  escrita (1ª Etapa) 01/12/2013 

Divulgação do gabarito   01/12/2013 

Prazo para recursos contra questões da prova 
escrita (1ª Etapa)   

48 (quarenta e oito) horas após divulgação do 
gabarito 

Divulgação do resultado da 1ª Etapa 04/12/2013  

Prazo para recursos contra o resultado da 1ª Etapa 48 (quarenta e oito) horas após divulgação do 
gabarito 

Divulgação do resultado definitivo da 1ª Etapa 06/12/2013  

Prova Prática para os aprovados na 1ª Etapa (2ª 
Etapa) 

10 e 11 /12/2013 

Análise dos currículos dos aprovados na 1ª Etapa 
pela banca examinadora (2ª Etapa) 

12 /12/2013 

Resultado da 2ª Etapa 16/12/2013 

Prazo para recursos contra o resultado da 2ª Etapa 48 (quarenta e oito) horas após divulgação do 
gabarito 

Resultado final  19/12/2013 

Matrículas – 1ª Chamada  Matrículas – 1ª Chamada 19 e 20/02/2014 

Matrículas – 2ª Chamada  Matrículas – 2ª Chamada 25 e 26/02/2014 

Entrega do registro profissional pelos aprovados 
(CRMV-MG) 

01/03/2014 

Devolução dos  currículos dos candidatos não 
selecionados 

05/03/2014 a 08/04/2014 

Início do Programa 06/03/2014 

Prazo final de convocação de excedentes 06/05/2014 
 
  
 
Foram alterados para:  

ETAPAS DATAS 

Inscrições 01/10/2013 a 08/11/2013 

Solicitação de condição adequada para realização da 
prova por candidato com necessidade especial 

Até 08/11/2013 

Divulgação do local da prova no site do EV/UFMG 19 a 29/11/2013 

Data da prova  escrita (1ª Etapa) 01/12/2013 



Divulgação do gabarito   01/12/2013 

Prazo para recursos contra questões da prova 
escrita (1ª Etapa)   

48 (quarenta e oito) horas após divulgação do 
gabarito 

Divulgação do resultado da 1ª Etapa 04/12/2013  

Prazo para recursos contra o resultado da 1ª Etapa 48 (quarenta e oito) horas após divulgação do 
gabarito 

Divulgação do resultado definitivo da 1ª Etapa 07/12/2013  

Prova Prática para os aprovados na 1ª Etapa (2ª 
Etapa) 

10 e 11 /12/2013 

Análise dos currículos dos aprovados na 1ª Etapa 
pela banca examinadora (2ª Etapa) 

12 /12/2013 

Resultado da 2ª Etapa 16/12/2013 

Prazo para recursos contra o resultado da 2ª Etapa 48 (quarenta e oito) horas após divulgação do 
gabarito 

Resultado final  20/12/2013 

Matrículas – 1ª Chamada  Matrículas – 1ª Chamada 19 e 20/02/2014 

Matrículas – 2ª Chamada  Matrículas – 2ª Chamada 25 e 26/02/2014 

Entrega do registro profissional pelos aprovados 
(CRMV-MG) 

01/03/2014 

Devolução dos  currículos dos candidatos não 
selecionados 

05/03/2014 a 08/04/2014 

Início do Programa 06/03/2014 

Prazo final de convocação de excedentes 06/05/2014 
 
 
No item 3.2. referente ás inscrições: 
 
Onde se lê: “As inscrições serão realizadas on-line no período de 01/10/2013 a 08/11/2013, no endereço 
eletrônico http://www.vet.ufmg.br no link “Ensino”, “Pós-graduação, “Residência”, “Programa de 
Residência Integrada em Medicina Veterinária”, “Formulários”. Em nenhuma hipótese será aceito outra 
forma de inscrição” 
 
Leia-se:  “As inscrições serão realizadas on-line no período de 01/10/2013 a 08/11/2013, no endereço 
eletrônico http://www.vet.ufmg.br no link “Ensino”, “Pós-graduação, “Residência”, “Programa de 
Residência Integrada em Medicina Veterinária”, “Processo Seletivo”. Em nenhuma hipótese será aceito 
outra forma de inscrição” 
 
No subitem 5.2.2 do item 5.2 referente a segunda etapa 
 
Onde se lê: “Somente os candidatos aprovados na Primeira etapa conforme o disposto nos itens 5.15, 
5.16 e 5.17 farão a prova prática. A prova prática será realizada nos dias 10 e 11 /12/2013. O horário e 
local da prova será divulgado no site no site www.vet.ufmg.br no dia 03/12/2013.” 
 
Leia-se:  “Somente os candidatos aprovados na Primeira etapa conforme o disposto nos itens 5.15, 5.16 e 
5.17 farão a prova prática. A prova prática será realizada nos dias 10 e 11 /12/2013. O horário e local da 
prova será divulgado no site no site www.vet.ufmg.br até o dia 05/12/2013.” 
 
 
No subitem 5.2.13 do item 5.2 referente a segunda etapa 
 
Onde se lê: “Os candidatos convocados para a Segunda Etapa deverão entregar pessoalmente ou por 

procuração, o Curriculum Vitae, modelo disposto no site www.vet.ufmg.br, com fotocópias dos devidos 

comprovantes devidamente numerados, seguindo a ordem disposta no item 5.2.21.2, na Secretaria do 

Programa de Residência Integrada em Medicina Veterinária da Escola de Veterinária da UFMG, localizada 

à Av. Antônio Carlos 6627 Bairro Pampulha - Belo Horizonte- MG. no horário de 8:00 às 16:00 horas, até o 

dia 04/12/2013.” 

http://www.vet.ufmg.br/
http://www.vet.ufmg.br/
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Leia-se:  “Os candidatos convocados para a Segunda Etapa deverão entregar pessoalmente ou por 

procuração, o Curriculum Vitae, modelo disposto no site www.vet.ufmg.br, com fotocópias dos devidos 

comprovantes devidamente numerados, seguindo a ordem disposta no item 5.2.21.2, na Secretaria do 

Programa de Residência Integrada em Medicina Veterinária da Escola de Veterinária da UFMG, localizada 

à Av. Antônio Carlos 6627 Bairro Pampulha - Belo Horizonte- MG. no horário de 8:00 às 16:00 horas, até o 

dia 10/12/2013.” 

No subitem 5.2.19 do item 5.2 referente à segunda etapa 
 
Onde se lê: “Em nenhuma hipótese poderá ser acrescido qualquer documento ao currículo após o dia 
04/12/2013, prazo final para entrega do mesmo.” 
Leia-se: “Em nenhuma hipótese poderá ser acrescido qualquer documento ao currículo após o dia 
10/12/2013, prazo final para entrega do mesmo.” 
 
 No subitem 5.2.20 do item 5.2 referente a segunda etapa 
 
Onde se lê: “O candidato que não entregar o Currículo até 04/12/2013, ou o fizer em desacordo com os 
itens 5.2.13, 5.2.14., 5.2.15. 5.2.16. e 5.2.17. ou apresentar qualquer comprovante falso, estará 
automaticamente eliminado do processo seletivo sendo atribuída nota zero ao mesmo.” 
 
Leia-se: “O candidato que não entregar o Currículo até 10/12/2013, ou o fizer em desacordo com os itens 
5.2.13, 5.2.14., 5.2.15. 5.2.16. e 5.2.17. ou apresentar qualquer comprovante falso, estará 
automaticamente eliminado do processo seletivo sendo atribuída nota zero ao mesmo.” 
 
No subitem 5.2.21.2 do item 5.2.21. referente à análise e pontuação do Curriculum Vitae. 
 
Onde se lê: “Atividades Curriculares nos últimos 5 anos: 
 
a) estágios extracurricular em instituições públicas e/ou privadas realizados durante a graduação; 
b) participação em projetos de extensão universitária, projetos de iniciação científica, programa de 
educação tutorial e programa de monitoria. 
c) produção científica, incluindo artigos científicos publicados, trabalhos apresentados em eventos 
científicos e publicações em anais; 
d) formação acadêmica; 
e) titulação” 
 
Leia-se: Atividades Curriculares nos últimos 5 anos: 
 
a) estágios curriculares em instituições públicas e/ou privadas realizados durante a graduação; 
b) participação em projetos de extensão universitária, projetos de iniciação científica, programa de 
educação tutorial e programa de monitoria. 
c) produção científica, incluindo artigos científicos publicados, trabalhos apresentados em eventos 
científicos e publicações em anais; 
d) formação acadêmica; 
e) titulação 
 
No subitem 5.2.21.3 do item 5.2.21. referente à análise e pontuação do Curriculum Vitae. 
 
Onde se lê: "A pontuação máxima do item “Estágios” será de 20 pontos, obtida através de declarações de 
estágio extracurricular durante a graduação, em instituições públicas e/ou privadas, emitidas em 
documento em papel timbrado da instituição sede do estágio, assinado pelo responsável pelo estágio ou 
pela gestão acadêmica, onde conste a carga horária do estágio ou a carga horária semanal e período de 
duração do estágio, de acordo com a tabela abaixo”: 
 
Leia-se: "A pontuação máxima do item “Estágios” será de 20 pontos, obtida através de declarações de 
estágio curricular durante a graduação, em instituições públicas e/ou privadas, emitidas em documento em 
papel timbrado da instituição sede do estágio, assinado pelo responsável pelo estágio ou pela gestão 
acadêmica, onde conste a carga horária do estágio ou a carga horária semanal e período de duração do 
estágio, de acordo com a tabela abaixo”: 
 

http://www.vet.ufmg.br/


No subitem6.26 do item 6 referente a informações complementares:  
 
Onde se lê: ”A lista dos classificados na Primeira Etapa, constando o nome, o número de inscrição do 
candidato e a sua nota será divulgada no dia 04/12/201, na secretaria do Departamento de Clínica e 
Cirurgia Veterinárias da Escola de Veterinária da UFMG e/ou no site www.vet.ufmg.br” 
 
Leia-se: :”A lista dos classificados na Primeira Etapa, constando o nome, o número de inscrição do 
candidato e nota de corte será divulgada no dia 07/12/2013, na secretaria do Departamento de Clínica e 
Cirurgia Veterinárias da Escola de Veterinária da UFMG e/ou no site www.vet.ufmg.br” 
 
No subitem 7.1 do item 7 referente ao resultado final:  
 
Onde se lê:” O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 19/12/2013 nas secretarias do 
Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias, do Programa de Residência Integrada em Medicina 
Veterinária da  Escola de Veterinária da UFMG e no site www.vet.ufmg.br 
 
Leia-se :” O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 20/12/2013 nas secretarias do 
Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias, do Programa de Residência Integrada em Medicina 
Veterinária da  Escola de Veterinária da UFMG e no site www.vet.ufmg.br 
 
No subitem 8.6 do item 8 referente a matrícula: 
 
Onde se lê: “Só o RESULTADO FINAL divulgado no dia 19/12/2013 confere direito ao candidato a efetuar 
a matrícula, observado o disposto no item 6.24.” 
 
Leia-se: “Só o RESULTADO FINAL divulgado no dia 20/12/2013 confere direito ao candidato a efetuar a 
matrícula, observado o disposto no item 6.24.” 
 

No subitem 12.2.3  denominado CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA DE GRANDES ANIMAIS  do item 12 
referente ao CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS ESCRITAS (1a ETAPA) 

Onde se lê:  
4) Afecções cirúrgicas do sistema reprodutor de  equinos 
5) Afecções cirúrgicas do sistema locomotor de bovinos. 
6) Afecções cirúrgicas do sistema digestório de bovinos 
 

Leia-se: 
3) Afecções cirúrgicas do sistema reprodutor de  equinos 
4) Afecções cirúrgicas do sistema locomotor de bovinos. 
5) Afecções cirúrgicas do sistema digestório de bovinos 
 

No subitem 5 do item 13 referente á bibliografia em  Saúde Pública e Medicina Veterinária 
 
Onde se lê: “BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância 
Epidemiológica. 7ª edição. Normas e Manuais Técnicos, Editora do Ministério da Saúde. Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Brasília/DF: 2010. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf”  
 
 
Leia-se:  “BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância 
Epidemiológica. 7ª edição. Normas e Manuais Técnicos, Editora do Ministério da Saúde. Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Brasília/DF: 2009. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/gve_7ed_web_atual.pdf”   

 

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2013 

 

Prof. José Aurélio Garcia Bergmann 

Diretor da Escola de Veterinária da UFMG 
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