
ATENÇÃO CANDIDATO: 

As provas de conhecimento gerais e específico  na área de concentração  (Primeira Etapa) da 

Residência Integrada em Medicina Veterinária da Escola de Veterinária da UFMG será, na 

Escola de Veterinária, Av. Antônio Carlos 6627, Pampulha  dia 25/11/12, de 08:00 as 12:00hs, 

chegar com meia hora de antecedência. 

O candidato deverá trazer: caneta esferográfica azul e/ou preta, lápis, borracha, documento 

de identidade especificado no comprovante da inscrição, e boleto bancário comprovando o 

pagamento da  taxa de inscrição.  

Na impossibilidade de apresentar o documento de identidade especificado no comprovante 
da inscrição, por motivo de roubo ou extravio, o candidato deverá dirigir-se à Coordenação 
do Processo Seletivo com antecedência mínima de 1 (uma) hora com o boletim de 
ocorrência. Na falta do boletim de ocorrência o candidato deverá assinar um termo de 
compromisso para a apresentação deste documento em até 48 (quarenta e oito) horas, 
assinando ainda termo de ciência de que o não cumprimento dessa apresentação resultará 
na sua exclusão do Processo Seletivo. 
 

Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos, a 

utilização de chapéus ou bonés, o porte e utilização, MESMO QUE DESLIGADOS, de 

aparelhos telefônicos celulares ou similares, de Pager, de Beep, de controle remoto, de 

máquinas calculadoras ou similares, de qualquer outro tipo de aparelho eletrônico (”palm 

tops”, computadores de mão e assemelhados) de relógios, de livros, de anotações, de 

impressos ou de qualquer outro material de consulta. Também não será permitido o porte 

de armas. Não será permitido fumar durante a realização das provas e nem nas 

dependências dos locais de prova, segundo a Lei Federal nº 9.294 de 15/07/09. A comissão 

do Processo Seletivo não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos e/ou 

equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles 

causados.   

 

Atenção 

A EV/UFMG recebeu o acréscimo de uma vaga para CLÍNICA CIRÚRGICA EM ANIMAIS DE 

COMPANHIA e outra para CLINICA MÉDICA EM ANIMAIS DE COMPANHIA totalizando 5 vagas 

cada. Leia a errata 2. 

 

 

http://www.hc.ufmg.br/residenciamultiprofissional/rims_2012/rims_relacao_candidato_vaga.pdf

