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PROGRAMA DE RESIDENCIA INTEGRADA EM MEDICINA VETERINÁRIA 

Errata 

Onde se lê 

8.8. Serão exigidos os seguintes documentos para a matrícula: 

• 2 (duas) fotos 3 x 4 recentes; 

• 2 (duas) Fotocópia da Cédula de Identidade; 

• 2 (duas) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

• 2 (duas) Fotocópia do comprovante de estar em dia com o Serviço Militar 
(candidatos masculinos) 

• Fotocópia da Carteira profissional ou certidão de requerimento de 
inscrição Conselho Regional de Minas Gerais;  

• 2 (duas) Fotocópia do diploma de conclusão do Curso Superior em 
Medicina Veterinária, ou declaração da Instituição de Ensino de que o candidato 
concluiu o curso de graduação; 

• 2 (duas) Fotocópia do CPF; 

• Número do PIS ou PASEP ou Número de Inscrição no INSS; 

• 2 (duas) Fotocópia do Título de e certidão de quitação eleitoral a ser obtida 
em http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-
eleitoral (não serão aceitos comprovantes individuais de votação) 

• Fotocópia do visto de entrada no Brasil para candidatos estrangeiros, do 
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), Registro Nacional Migratório (RNM) 
ou certidão de Registro emitida pela Polícia Federal, além da cópia do 
diploma de graduação com o selo consular. Detalhes sobre estes 
documentos estão disponíveis no site https://goo.gl/EHUQTt, no tópico 
“Documentação;  

• Fotocópia revalidação do diploma no Brasil para candidatos estrangeiros 
ou concluintes do curso de medicina veterinária no exterior; 

• Declaração bancária com o número da agência e conta salário (Banco 
do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Não serão aceitos conta corrente, 
cópia de cartão bancário, ou extrato bancário ou saldo bancário);  

• Exame laboratorial comprovando a Titulação sérica e/ou atestado de 
vacinação contra Raiva; 

• 2 (duas) Fotocópia do comprovante de endereço. 

  

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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Leia-se 

8.8. Serão exigidos os seguintes documentos para a matrícula: 

• 2 (duas) fotos 3 x 4 recentes; 

• 2 (duas) Fotocópia da Cédula de Identidade; 

• 2 (duas) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

• 2 (duas) Fotocópia do comprovante de estar em dia com o Serviço Militar 
(candidatos masculinos) 

• 2 (duas) Fotocópia do diploma de conclusão do Curso Superior em 
Medicina Veterinária, ou declaração da Instituição de Ensino de que o candidato 
concluiu o curso de graduação; 

• 2 (duas) Fotocópia do CPF; 

• Número do PIS ou PASEP ou Número de Inscrição no INSS; 

• 2 (duas) Fotocópia do Título de e certidão de quitação eleitoral a ser obtida 
em http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-
eleitoral (não serão aceitos comprovantes individuais de votação) 

• Fotocópia do visto de entrada no Brasil para candidatos estrangeiros, do 
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), Registro Nacional Migratório (RNM) 
ou certidão de Registro emitida pela Polícia Federal, além da cópia do 
diploma de graduação com o selo consular. Detalhes sobre estes 
documentos estão disponíveis no site https://goo.gl/EHUQTt, no tópico 
“Documentação;  

• Fotocópia revalidação do diploma no Brasil para candidatos estrangeiros 
ou concluintes do curso de medicina veterinária no exterior; 

• Declaração bancária com o número da agência e conta salário (Banco 
do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Não serão aceitos conta corrente, 
cópia de cartão bancário, ou extrato bancário ou saldo bancário);  

• Exame laboratorial comprovando a Titulação sérica e/ou atestado de 
vacinação contra Raiva; 

• 2 (duas) Fotocópia do comprovante de endereço. 
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Onde se lê 

8.6.3. Os profissionais matriculados no programa de Residência Integrada em 

Medicina Veterinária da Escola de Veterinária da UFMG terão até 01 de março 

de 2021, impreterivelmente, para apresentar junto à Coordenação do Curso o 

registro profissional ou certidão de requerimento de inscrição de registro do 

Conselho Regional em Medicina Veterinária - Minas Gerais (CRMV-MG). Do 

contrário, sua matrícula será cancelada e o candidato subsequente convocado 

para a vaga, respeitando-se a ordem de classificação do processo seletivo. Caso 

não esteja de posse do mesmo nesta data, e não seja autorizado pelo Conselho 

para o exercício profissional, será considerada nula a classificação do aprovado 

e será convocado o candidato subsequente para a vaga de acordo com a ordem 

de classificação. 

Leia-se 

8.6.3. Os profissionais matriculados no programa de Residência Integrada em 

Medicina Veterinária da Escola de Veterinária da UFMG terão até 15 de março 

de 2021, impreterivelmente, para apresentar junto à Coordenação do Curso O 

NÚMERO DO PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DO REGISTRO 

PROFISSIONAL ou certidão de requerimento de inscrição de registro do 

Conselho Regional em Medicina Veterinária - Minas Gerais (CRMV-MG). Do 

contrário, sua matrícula será cancelada e o candidato subsequente convocado 

para a vaga, respeitando-se a ordem de classificação do processo seletivo. Caso 

não esteja de posse do mesmo nesta data, e não seja autorizado pelo Conselho 

para o exercício profissional, será considerada nula a classificação do aprovado 

e será convocado o candidato subsequente para a vaga de acordo com a ordem 

de classificação. 

 


