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Edital 001/2020 - Processo seletivo para o Programa de Aprimoramento
Medicina Veterinária.

E EXTENSÃO

Profissional

em

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, juntamente com o Instituto de Estudos Avançados em
Veterinária "José Caetano Borges", do convênio Universidade de Uberaba (UNIUBE), Faculdades Associadas de
Uberaba (FAZU) e Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), com sede no Hospital Veterinário de
Uberaba Av. do Tutunas, 720 - Bairro Tutunas Campus da FAZU, Uberaba-MG, CEP: 38057-200, torna
público que estão abertas as inscrições para a seleção de candidatos para ingressar no Programa de
Especialização em Aprimoramento
Profissional
em Atividade Hospitalar em Medicina Veterinária (PAPMV)
desta instituição, conforme disposto no presente edital e seus anexos:
1 DAS VAGAS
1,1, O presente edital oferece 1 vaga para o Programa de Especialização

em Aprimoramento

Profissional

" f

)

em Medicina Veterinária na seguinte área:

r
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;

1.1.1. Patologia Veterinária: 1 vaga
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2 DAS INSCRiÇÕES
2.1.

<)-'.

é,
:"{

As inscrições deverão ser efetuadas no período de 03 a 14 de fevereiro de 2020, diretamente na
Secretária Administrativa do Hospital Veterinário de Uberaba (endereço constante no preâmbulo
deste Edital), mediante a apresentação dos documentos relacionados no item 2.4, de segunda a
sexta-feira, no horário de 8:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas. Serão aceitas inscrições pelo
correio desde que atendidas as exigências do presente edital, devendo a pastagem ser realizada via
Sedex ou correspondência
registrada com Aviso de Recebimento - AR, contendo todos os
documentos mencionados no item 2.4 e o comprovante da taxa de inscrição.

~~,

AVISO IMPORTANTE
.~'

Só serão validadas as inscrições
previsto neste edital.

enviadas

pelo correio e recebidas até o último dia de inscrição

Os candidatos que realizarem a inscrição via correio deverão informar a data da pastagem dos
documentos por meio do e-mail hvu@uniube.br.
para. que seja confirmado, posteriormente, o
recebimento da correspondência.
Mais informações no endereço
pelo telefone 34-3319-8787.

eletrônico:

http://www.hvu.com.br.

ou pelo e-mail: hvu@uniue.br

ou

2.2.

A taxa de inscrição terá o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e deverá ser paga por meio de
boleto bancário, em que o candidato deverá entrar em contato com a Secretária Administrativa pelo
número de telefone (034) 3319-8787 ou e-mail: hvu@uniube.br para solicitar a emissão do boleto
para pagamento da inscrição, fornecendo o nome completo do candidato, CPF, número de telefone e
e-mail para envio do boleto.

2.3.

O pedido de inscrição deverá ser feito por meio de formulário devidamente preenchido (Ficha de
Inscrição - Anexo I - do presente edital), assinado pelo candidato ou procurador - com poderes
específicos e firma reconhecida.

2.4.

As fichas de inscrição
hvu@uniube.br.

2.5.

poderão

ser obtidas

por meio do site http://www.hvu.com.br

ou e-mail
,/

O candidato deverá apresentar, para a inscrição, os seguintes documentos:
2.5.1. ficha de inscrição devidamente

preenchida em todos os campos;

2.5.2. cópia autenticada do Histórico Escolar;
2.5.3. Uma fotografia 3x4;
2.5.4. curriculum vitae seguindo o Formulário Curricular Padronizado
(mo! 10 disponível
site;http://www.hvu.com.br-)
- (anexo IV). Os documentos comprobatórios (fotocópias
ser entregues devidamente encadernados
e paginados, no momento da inscrição
2.5.5. cópia autenticada do diploma de Médico Veterinário ou do atestado de colação "d grau~
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2.5.6. cópia autenticada da carteira de identidade;
2.5.7. cópia autenticada do Certificado de Pessoa Física (CPF);
2.5.8. cópia autenticada
masculino);
2.5.9. comprovante

comprovante

de quitação com o Serviço Militar (para os inscritos do sexo

referente ao pagamento da taxa de inscrição.

2.6.

O candidato deverá especificar, no ato da inscrição, somente uma área do PAPMV.

2.7.

Não será permitida a inscrição para diferentes áreas do PAPMV.

2.8.

Não serão aceitas inscrições ou documentos enviados vla fax ou e-mail.

2.9.

Em qualquer hipótese, não haverá devolução da taxa de inscrição.

2.10. Não será admitida, em hipótese alguma,
encerramento do prazo de inscrições.
3

juntada

de

documentos

ou

aditamentos

após

o

DAS FINALIDADES
3.1.

O programa terá duração de 1 ano (AP1), com carga horária de 2.200 horas de atividade, sendo que
90% da carga horária deverá ser cumprida com atividades práticas e os 10% restantes na forma de
seminários, discussões de temas inerentes à área de atuação e cursos de atualização teórico-prática.

3.2.

O programa para AP1 prevê treinamento
oferecida neste edital.

3.3.

O (A) Médico (a) Veterinário (a) aprovado (a) no exame de seleção e convocado para o exercício do
programa será orientado por Docente do Curso de Medicina Veterinária da Universidade de Uberaba
com habilitação e Pós-graduação na área de atuação previstas neste edital.

3.4.

Ao (À) Médico (a) Veterinário (a) convocado (a) para o exercício do programa será oferecido auxílio
financeiro mensal na forma de bolsa de estudo no valor de R$ 1.950,00 (um mil novecentos e
cinquenta reais), para os programas AP1 e AP2. sendo que este valor está sujeito aos descontos de
contribuição previdenciária no percentual de 20% (vinte por cento), de acordo com a Instrução
Normativa RFB nO 971 de 13 de novembro de 2009, Capitulo V, artigo n. 231, parágrafo primeiro,
inciso 11, e/ou quaisquer outros previstos em Lei. O (A) médico (a) veterinário (a) Aprimorando (a)
contará com um seguro de vida durante o exercício de suas atividades profissionais.

3.5.

Ao (À) Médico (a) Veterinário (a) que concluir o treinamento, com aproveitamento suficiente, de
acordo com o que está previsto no Regulamento do Programa, será conferido o Diploma de
Especialização em Aprimoramento Profissional em Atividade Hospitalar para a área oferecidas neste
edital, onde constarão as atividades desenvolvidas e a carga horária cumprida durante o treinamento.
Só serão contemplados com Diploma de Conclusão do Programa de Aprimoramento, para o nível
AP1, aqueles Aprimorandos que completarem 12 meses de atividade, e neste período, somarem a
carga horária exigida de 2.200 horas de treinamento em um ano.

4 DA AVALIAÇÃO

específico

para Médicos Veterinários

aprovados

na área

E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

4.1.

Poderão se candidatar à seleção para uma vaga todos os (as) portadores (as) de Diploma de Médico
(a) Veterinário (a), obtido em cursos de medicina veterinária oficialmente reconhecidos pelo Ministério
da Educação (MEC). Poderão também se candidatar os alunos (as) portadores (as) de atestados de
colação de grau ou de estarem cursando o último semestre do curso de graduação em Medicina
Veterinária, cujo curso tenha sido previamente reconhecido pelo MEC. Também poderão se inscrever
médicos veterinários graduados em escolas estrangeiras, desde que observada a legislação de
estrangeiros vigente no país.

4.2.

O processo de seleção será coordenado pela Comissão Institucional de Aprimoramento Profissional
Medicina Veterinária (CAPMV) e a avaliação dos candidatos será realizada por uma banca composta
de pelo menos dois membros, que integram o corpo docente do Curso de Medicina Veterinári. da
Instituição proponente e que serão indicados pela CAPMV.

4.3.

A Seleção dos Candidatos constará de:
4.3.1

Prova Escrita, de caráter eliminatório;

4.3.2 Avaliação Psicológica;
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Entrevista, de caráter classificatório;

4.3.4 Análise e Avaliação do Curriculum Vitae, de caráter classificatório.
4.4. Da Prova Escrita:

4.4.2. O processo seletivo será realizado nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2020.
4.4. Da Prova Escrita:
4.4.1. A Prova Escrita, de caráter etiminatório,
concurso, versará sobre os conhecimentos

simultânea

que envolvem

para todos os candidatos
às áreas de treinamento

das áreas objeto do
divulgadas

por este

edital no item 1.1 de acordo com conteúdo programático de cada área (Anexo 11);
4.4.2. A Prova Escrita, com duração de duas horas, será realizada no dia 18 de fevereiro

de 2020, com

início às 13h30min e término às 15h30min no Anfiteatro do Hospital Veterinário de Uberaba;
4.4.3. Após o início da Prova Escrita não será mais admitido o ingresso de nenhum candidato do local da
prova, salvo excepcionalidade

autorizada por unanimidade pela Banca Examinadora;

4.4.4. É vedada a utilização de qualquer tipo de anotação ou consulta durante a Prova Escrita;
4.4.5. A Prova Escrita será avaliada pela Banca Examinadora
horas após a sua conclusão;
4.4.6. Caberá ao Professor
(zero) a 10 (dez);

responsável

até o prazo máximo de 24 (vinte e quatro)

por cada prova de sua área atribuir a sua nota, na escala de O

4.4.7. O candidato que não obtiver a nota mínima 6,0 (seis) na Prova Escrita será eliminado,
impedido avançar na seleção;

ficando

4.4.8. O resultado da avaliação da Prova Escrita será afixado no quadro de aviso no saguão principal do
Hospital Veterinário de Uberaba.
4.5. Da Avaliação Psicológica: 19 de fevereiro de 2020, às 14hOOmin, no Hospital Veterinário de Uberaba
elou no Campus Aeroporto - da Universidade de Uberaba - Setor de Recursos Humanos. .
4.5.1. A avaliação psicológica será feita por profissional regularmente inscrito no Conselho
Psicologia e pertencente ao quadro de colaboradores da Universidade de Uberaba;

Regional de

4.5.2 A avaliação psicológica dar-se-á com base na Resolução do Conselho Federal de Psicologia
(CFP) no 01/2002, que Regulamenta a Avaliação Psicológica em processos seletivos, Art. 1°"A avaliação psicológica, para fins de seleção de candidatos, é um processo realizado
mediante o emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos que permite
identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das
atividades relativas ao cargo pretendido.
4.5.3. Em respeito a esta mesma resolução, para realização da avaliação psicológica da seleção ao
PRMVos psicólogos responsáveis pela organização utilizarão testes psicológicos validados em
nível nacional, aprovados pelo CFP de acordo com a Resolução CFP no 25/2001, visando
garantir a precisão dos diagnósticos individuais obtidos pelos candidatos;
4.5.4. Para maiores esclarecimentos e com base na Resolução CFP nO 01/2002, para alcançar os
objetivos referidos no parágrafo anterior, considerará a definição dos testes com base no perfil
profissiográfico do cargo pretendido, no intuito de aferir as características psicológicas e
habilidades específicas de cada candidato e, assim, à luz dos resultados de cada instrumento e
análise conjunta das técnicas utilizadas, relacioná-Ias à capacidade do candidato para utilizar
as funções psicológicas necessárias ao desempenho do cargo, conforme o perfil;
~
4.5.5. O candidato será considerado apto ou inapto;
4.5.6. O candidato "apto" é aquele com prognose favorável de adequação e de adaptação às
condições ao desempenho da atividade ou função, por haver atingido os níveis, de exigência da
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4.5.7. Candidato "inapto" é aquele com prognose desfavorável de adequação e de adaptação às
condições ao desempenho da atividade ou função, por apresentar resultados abaixo do nível
mínimo das exigências, em uma ou mais áreas contidas no perfil psicológico do cargo;
4.5.8. A avaliação
Escrita;

psicológica

será realizada

somente com os candidatos

classificados

na Prova

4.6. Da Entrevista: 18 e 19 de fevereiro de 2020
4.6.1. Versará sobre conhecimentos
de treinamento citadas no item 1.1;

pessoais e/ou técnicos, sendo estes últimos baseados na área

4.6.2. A entrevista será realizada nos dias 18 e 19 de fe.vereiro de 2020, no Hospital Veterinário de
Uberaba. O horário e o local da entrevista serão divulgados juntamente com a nota da prova escrita.
4.7.

Análise e Avaliação do Curriculum Vitae/ Formulário Padronizado

Curricular.

4.7.1. As titulações consideradas na Análise e Avaliação do Curriculum
Anexo 11I, do presente Edital,

Vitae são as constantes do

4.7.2. A Análise e Avaliação do Curriculum Vitae dos candidatos serão realizadas
responsáveis por cada área de treinamento citadas no item 1.1;

por professores

4.7.3. A nota final da Análise e Avaliação de Curriculum Vitae de cada candidato, na escala de O
(zero) a 10 (dez), será calculada, tomando por base a pontuação obtida conforme as Tabelas
de Pontuação para Avaliação de Títulos, Anexo 11I do presente Edital;
4.8.

A média final das provas será calculada obedecendo a seguinte ponderação:
4.8.1

Prova Escrita

x 3

4.8.2

Entrevista

x4

4.8.3 Análise e Avaliação do Curriculum Vitae/ Formulário Padronizado Curricular

x3

4.8.1 O somatório dos resultados será dividido por 10 (dez), com duas casas decimais, utilizando a
regra universal de aproximação: quando o terceiro número subsequente à vírgula for de O
(zero) a 4 (quatro) permanece o segundo número subsequente à vírgula; quando o terceiro
número subsequente à vírgula for de 5 (cinco) a 9 (nove), o segundo número subsequente à
vírgula será acrescido de uma unidade.
4.8.2. Em caso de empate, será dada preferência,
alcançar maior nota, na seguinte ordem:

para fins de classificação,

ao candidato

que

a) Prova Escrita;
b) média obtida nas disciplinas, da grade curricular da graduação,
pleiteada;

afins à área de residência

c) Entrevista;
d) na análise e avaliação do Curriculum Vitae/ Formulário Curricular Padronizado.
4.8.3. Persistindo o empate a classificação será a favor do candidato com maior idade.
4.9. O Resultado Final deste Concurso será publicado no Hospital Veterinário (endereço no início do
edital) ou no endereço eletrônico (www.hvu.com.br) até o dia 21 de fevereiro de 2020, conforme
relação dos candidatos habilitados por ordem de classificação para as vagas oferecidas nas
respectivas áreas do PAPMV, desde que o candidato cumpra as exigências divulgadas neste edital.

§ O início do programa será no dia 27 de fevereiro de 2020.
5 DAS DISPOSiÇÕES
5.1.

~

<:" , .

GERAIS

O médico veterinário aprovado e matriculado no primeiro ano que não tiver iniciado suas atividades
dentro de três dias úteis da data prevista para o início do programa, perderá a vaga e será
imediatamente substituído pelo subsequente. Este terá um prazo de dois dias úteis para assumir as
suas funções. Não sendo respeitado este prázo, será chamado novo candidato aprovado, de acordo
com a ordem de classificação obtida no processo de seleção. O preenchimento ocorrerá somente até
90 dias após o início do programa, a critério da Comissão de Aprimoramento
Profissio
em
Medicina Veterinária.
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A ESTE EDITAL SERÁ NO

5.2.

A matrícula do candidato selecionado só será efetivada mediante a apresentação do Diploma de
Médico Veterinário ou do Certificado de Colação de Grau no Curso de Medicina Veterinária,
além da concordância com os termos do Regulamento do Programas Aprimoramento Profissional em
Medicina Veterinária do Hospital'Veterinário de Uberaba;

5.3.

O conteúdo das provas incluirá os conhecimentos básicos que envolvem a área de treinamento citada
no item 1.1 e estará disponível através da internet, no site www.hvu.com.br a partir da divulgação
deste edital, podendo ser requisitado pelo e-mail: hvu@uniube.br .

5.4.

O candidato aprovado e qualificado para ingressar terá que se dedicar exclusivamente
prevista no Programa, não podendo desenvolver outra atividade simultaneamente;

5.5.

Não será permitida a transferência do candidato aprovado de uma área para outra;

5.6.

A aprovação no concurso não gera para o candidato o direito de ser nomeado;

5.7.

Surgindo novas vagas durante o período de validade do presente concurso, na mesma área ou outra
e conforme necessidade da Instituição, os candidatos aprovados poderão ser convocados, observada
a ordem de classificação e demais exigências normativas;

5.8.

Os candidatos não aprovados, ou que tiveram suas inscrições indeferidas, poderão retirar as
fotocópias dos documentos apresentados para inscrição, até 30 (trinta) dias após o encerramento do
concurso;

5.9.

Os candidatos aprovados e não convocados poderão retirar as fotocópias dos documentos
apresentados para inscrição até 120 (cento e vinte) dias após o encerramento do concurso.
Decorridos os prazos ora citados os documentos serão incinerados;

.

5.10. O candidato, no ato da inscrição, declara submeter-se
definidas pelo presente Edital;

à atividade

aos termos e a todas as demais condições

5.11. O candidato aprovado e convocado para ocupar a respectiva vaga deste edital que não possui
inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), terá 90 dias para dar entrada na
documentação e solicitar sua inscrição. Aquele que, por algum motivo, não conseguirem cumprir este
prazo, caso não apresentem uma justificativa à CAPMV será desligado do programa.
5.12. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Ficha de inscrição
ANEXO

11 -

Conteúdo programático

ANEXO III - Pontuação para avaliação de títulos
ANEXO IV - Formulário Curricular Padronizado
ANEXO V - Formulário para interposição de recurso
5.13. O candidato que desejar interpor recurso contra qualquer ato ou fase do concurso poderá fazê-Io, no
prazo de 2 (dois) dias úteis a contar do dia seguinte ao da divulgação do ato ou resultado de fase,
preenchendo o Anexo V e protocolizando-o junto à Secretaria Administrativa do Hospital Veterinário de
Uberaba, em nome da Comissão de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária, no endereço
constante no edital, ou encaminhando-o via SEDEX à Comissão Organizadora Local do Concurso, no
endereço constante no edital.
a) O candidato que optar pelo envio postal deverá postar o recurso dentro do prazo estabelecido e deverá
encaminhar um e-mail para o endereço eletrônico constante no edital específico dentro do prazo de recurs
obedecendo às seguintes especificações:
1 o remetente deve ser, obrigatoriamente,
ato da inscrição;
.

4
I

dispensado o campo de assinatura;

3 o mesmo conteúdo do e-mail deve ser o constante do recurso postado no correi~.

..•. ABCZ
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o mesmo do endereço eletrônico informado pelo candidato no

2 o Anexo V deverá ser enviado em formato PDF"sendo
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b) A solicitação de vista às provas e baremas poderá ser feita pelo candidato, pessoalmente, à Comissão
de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária, no endereço constante no edital, dentro do prazo
de recurso.
c) Em hipótese alguma será fornecida, ao candidato, cópia parcial ou total da prova dissertativa.
d) A incorreção ou ausência de preenchimento em qualquer item solicitado, o envio por endereço
eletrônico diferente do informado pelo candidato no ato da inscrição, a falta ou envio do anexo em formato
diferente do especificado tornarão o recurso preliminarmente indeferido.
e) Não serão aceitos recursos: via FAX, extemporâneos,
qualquer uma das especificações contidas neste Edital.

em formulário distinto do Anexo V ou fora de

f) Não será permitido ao candidato anexar ou substituir documentos
da prova de títulos.

no caso de recurso contra o resultado

g) A pontuação obtida após o julgamento de recurso interposto poderá permanecer
acréscimo ou decréscimo em relação à nota divulgada preliminarmente.

inalterada, sofrer

h) Os recursos serão julgados pela Comissão Examinadora e em hipótese alguma será aceita revisão de
recurso ou recurso de recurso. A resposta ao recurso será encaminhada ao candidato através do e-mail
informado no ato da inscrição.

5.15. Os casos omissos
Veterinária (CAPMV).

serão resolvidos

Uberaba, 28 de janeiro de 2020.

pela Comissão

de Aprimoramento

Profissional

em Medicina

("1
\ -" I
\ 1/
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Coorde~àdor do PAPMV
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ANEXO I - FICHA DE INSCRiÇÃO
O (a) abaixo assinado (a), em cumprimento
PARA PROGRAMA

DE APRIMORAMENTO

ao Edital n° 001/2020, requer sua inscrição no CONCURSO

PROFISSIONAL

EM MEDICINA

VETERINÁRIA.

E, para a vaga

abaixo especificada, anexando os documentos necessários conforme registro a seguir:

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL
Nome:
Sexo: Feminino I I Masculino

.
I

I Estado Civil:

I e-mail:
I Nacionalidade:

Data de Nascimento:
Endereço:

I Cidade:

Bairro:
Telefones

CEP:

I UF:

I Residencial:

Comercial:

I Celular:

Instituição onde obteve o diploma de Médico Veterinário

FAÇA OpçÃO POR UMA DAS AREAS ABAIXO:
I Patologia Veterinária

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, preencher os requisitos exigidos para a inscrição e possuir os documentos
comprobatórios
submeto

dos mesmos (originais), os quais deverão ser apresentados

a todas as condições

PROFISSIONAL

deste

Edital do CONCURSO

PARA

em caso de nomeação, e que me

PROGRAMA

DE APRIMORAMENTO

EM MEDICINA VETERINÁRIA.

Declaro ainda serem verdadeiras as informações prestadas, responsabilizando-me

pelas mesmas.

Assinatura do candidato
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DE PESQUISA,

ANEXO 11- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PATOLOGIA VETERINÁRIA

1. Alterações inflamatórias
2. Alterações degenerativas
3. Neoplasias
4. Alterações circulatórias
5. Técnicas de necrópsia
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ANEXO 11I- PONTUAÇÃO

TABELA 01: PONTUAÇÃO CUMULATIVA

PONTUAÇÃO
POR ITENS
0,5 por iniciação
0,25 por iniciação
0,5 por monitoria
0,25 por monitoria

Científica (na área)
Científica (em área correlata)
(na área)
(em área correlata)

TABELA 02: PONTUAÇÃO CUMULATIVA

PONTUAÇÃO
POR ITENS
0,5 cada
0,25 cada
0,25 cada
0,05 cada
0,10 cada
0,05 cada

100 horas (na área)
100 horas( em área correlata)
100 horas (na área)
100 horas(em área correlata)
(na área mínimo de 15 horas)
(em área correlata)
>
>
<
<

TABELA 03: PONTUAÇAO CUMULATIVA (Máximo: 2,5 pontos)
TRABALHOS E PUBLlCAÇOES NA
PONTUAÇÃO
ÁREA
POR ITENS
Trabalhos publicados em revista nacional (10 autor)
0,25
Trabalhos publicados em revista nacional (20 autor)
0,1
Trabalhos publicados em revista internacional (10
0,5
autor)
Trabalhos publicados em revista internacional (20
0,25
autor)
Trabalhos publicados em seminários, simpósios,
0,1
conqressos e encontros (resumos)
Apresentação de trabalhos em eventos de natureza
0,05
técnico-científica
TABELA 03: PONTUAÇÃO CUMULATIVA
OUTROS TITULOS E ATIVIDADES

(Máximo: 0,5 pontos)
PONTUAÇÃO
POR ITENS
Conferências e palestras proferidas
0,05 por evento
Organização e Coordenação de congressos,
0,10 por projeto
Simpósios, seminários, cursos de extensão

CfhABCZ

E EXTENSÃO

DE TíTULOS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR BLOCO
1,5
0,5
1,5
0,5

(Máximo: 4,0 pontos)

TíTULOS
Estáclo
Estáqio
Estácio
Estáqio
Cursos
Cursos

PARA AVALIAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

(Máximo: 3,0 pontos)

TíTULOS
Iniciação
Iniciação
Monitoria
Monitoria

DE PESQUISA,

r~.~
r-azu
~

I

PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR BLOCO
2,0
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5

PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR BLOCO
1,0
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5

PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR BLOCO
0,2
0,3
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PRÓ-REITORIA
IV- FORMULÁRIO

DE PESQUISA,

CURRICULAR

PÓS-GRADUAÇÃO

E EXTENSÃO

PADRONIZADO

1 - Id en tifi
- do can díd
I icaçao
I a to
Nome completo:
Endereço para correspondência:

I Cidade:

CEP:
Endereço eletrônico:

I País:

I DF:

I Fone:

.

2 - Ttt
lU Iaçao

I Período

Nome do curso:

Início:
Graduação

I N° do Anexo:

(mês/ano)
Conclusão:

Instituição:
Cidade:

3 - Atividade profissional
Função *

I País:

IUF:

(três últimas)
Local

Término

N°(s) do(s) Anexo(s)

Inícjo

4 - P ro d uçao cren
. tífi
I ica
N°(s) do(s) Anexo(s)

Item

Tipo
Artigos publicados em periódicos científicos especializados, com corpo editorial

4.1
4.2

Trabalho completo ou resumo expandido publicado em anais de congressos

4.3

Resumos simples publicados em anais de congressos

4.4

Artigos publicados em revistas ou jornais de divulgação
Bolsista de iniciação científica, aperfeiçoamento

4.5
4.6

e especialização

Boletim ou comunicado técnico

5 - Aper f'eícoamento
Item

N°(s) do(s) Anexo(s)

Atividade
5.1
5.2

Cursos na área do Programa de Residência em que está sendo feita a inscrição
<

Cursos em outras áreas

5.3

Estágio na área do Programa de Residência em que está sendo feita a inscrição

5.4

Estágio em outras áreas

5.5

Monitoria
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PRÓ-REITORIA

DE PESQUISA,

PÓS-GRADUAÇÃO

E EXTENSÃO

56
.
5.7

1

6 - Congressos, Simpósios e afins (acrescentar linhas se necessário). Últimos 5 anos.
Participante
Apresentador
Título do evento

N°(s) do(s) Anexo(s)

,

7 - Outras atividades
Item
Atividade

N°(s) do(s) Anexo(s)

7.1

Palestra e curso ministrados

7.2

Bolsista de iniciação científica, aperfeiçoamento

7.3

Participação em comissão organizadora de congresso, simpósio, "workshop" e afins

7.4

Participação em comissão organizadora de cursos, dias de campo e afins

8 - Informações

complementares

(Justificativa

e especialização

.

Que nossa auxiliar no Iulzamento)

9 - Declaração
Declaro que este Formulário Curricular Padronizado contém informações completas e exatas, que aceito o sistema e os
critérios adotados pela Comissão do Programa de Residência em Medicina Veterinária do Hospital Veterinário de Uberaba,
no processo de seleção.

Local
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ANEXO V - FORMULÁRIO

PRÓ-REITORIA

PARA INTERPOSIÇÃO

CONCURSO PARA APRIMORAMENTO

RECURSO

CONTRA

DECISÃO

DE PESQUISA,

E EXTENSÃO

DE RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO

PROFISSIONAL

RELATIVA

PÓS-GRADUAÇÃO

AO

EDITAL

de

EM MEDICINA VETERINÁRIA

N°

, realizado

do Programa de Aprimoramento

para

área

Profissional

em Medicina Veterinária.

Eu,

, portador

documento de identidade nO
Aprimoramento

, CPF nO

do

, apresento recurso junto Comissão de

Profissional em Medicina Veterinária.

A decisão objeto de contestação é

.

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são:

.

Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos:

.

.

........................................................................................................................................................................................

Uberaba,

de

de

.

ASSINATURA

RECEBIDO em
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DO CANDIDATO

por

.

~d
\

~.0
~ABCZ

~\

'\....~

I

FACULDADES
ASSOCIADAS

Fazu DE UBERABA
Página 12 de 12

\

w:J)

