
 

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 12.2.2 Saúde Pública com ênfase em Interface Saúde Humana e Silvestre onde se lê: 
 
Completar:  
 
 
Foi alterado para: 
 

1.       Medicina da conservação 

2.       Doenças emergentes e reemergentes 

3.       Agentes etiológicos de importância na interface saúde humana e silvestre. 

4. Manejo da fauna silvestre proveniente de vida livre, tráfico e cativeiro ilegal; 
5. Determinantes do Processo Saúde-Doença 

6.       Doença de Newcastle e outros paramyxovirus aviários. 

7.       Influenza aviária. 

8.       Salmoneloses. 

9.       Clamidiose (psitacose, ornitose). 

10.   Doenças bacterianas de animais silvestres. 

11.   Doenças micóticas de animais silvestres. 

12.   Doenças parasitárias de animais silvestres. 

13.   Doenças tóxicas e metabólicas de animais silvestres. 

14.   Doenças virais de animas silvestres. 

15.   Doenças e seus impactos sobre a biodiversidade. 

16.   Doenças e seus impactos sobre a conservação em cativeiro. 

17.   Doenças e seus impactos econômicos e sociais. 

 
No item  5.1.2. onde se lê:  
 



“5.1.2 A prova será realizada no dia 02/02/2014, no período entre 08:00 e 12:00 horas, em local a ser 
informado no período de 23/01/2014 a 03/02/2014 através do site : http://www.vet.ufmg.br” 
 
 
Foi alterado para: 
 
“5.1.2 A prova será realizada no dia 02/02/2014, no período entre 08:00 e 12:00 horas, em local a ser 
informado no período de 23/01/2014 a 02/02/2014 através do site : http://www.vet.ufmg.br” 
 
 
No item  6.1.17 onde se lê: 
 

“6.17. Não serão concedidas revisões da avaliação discursiva e curricular de forma integral. Caberá 
recurso contra o resultado das avaliações no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do 
resultado da segunda etapa. Os pedidos de vista da gravação da Prova Prática serão atendidos mediante 
agendamento, no período constante no cronograma previsto do concurso. (item 1)” 
 
Foi alterado para: 
 
6.17. Não serão concedidas revisões da avaliação discursiva e curricular de forma integral. Caberá recurso 
contra o resultado das avaliações no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do 
resultado da segunda etapa.  
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