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PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DO 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA – HOVET - 2017 

A Faculdade de Medicina Veterinária e o Hospital Veterinário da Universidade de 

Cuiabá – UNIC tornam públicas, através deste edital, a abertura de inscrições para o 

Processo Seletivo de Residência Médica Veterinária para o ano de 2017. 

I – DO PROGRAMA E NÚMERO DE VAGAS: 

Vagas oferecidas: 

 

 Clínica Médica de Animais de Companhia (4 vagas, sendo uma para R2 e três 

para R1). 

 Clínica Cirúrgica/ Anestesiologia de Animais de Companhia/ Animais Silvestres 

(4 vagas, sendo uma para R2 e três para R1). 

 Patologia Clínica (1 vaga para R1/R2) 

 Patologia Animal (1 vaga para R1) 

 Clínica Médica e Cirúrgica de Animais de Produção (2 vagas, sendo uma para 

R1 e uma para R2). 

 Diagnóstico por imagem (1vaga para R1/R2) 

OBS 1: Os residentes de cirurgia estarão em atividade em escala de rodízio junto ao 
setor de Anestesiologia Veterinária (Anestesiologia de Animais de Companhia e 
Produção) 

OBS 2: Os residentes de todas as áreas realizarão atividade de plantão noturno em 
escala de rodízio junto ao HOVET de 12 por 24 (12 horas noturnas seguidas de 
descanso de 24 horas).  

OBS 3: Em caso de não aprovação do candidato à vaga de R2, as vagas 
remanescentes para o programa de residência, nas suas respectivas áreas, poderão 
ser preenchidas pelos próximos aprovados em ordem classificatória para as vagas de 
R1. 

OBS 4. Serão selecionados candidatos para preenchimento de cadastro reserva, 
sendo classificados três para cada área. 



II – DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições para o programa de Residência em Medicina Veterinária (RMV) 2017 

serão realizadas durante o período de 01 de novembro a 16 de dezembro de 2016 e 

deverão ser efetuadas na Secretaria do Hospital Veterinário, situado à Rua Itália, S/N, 

Jardim Europa – Cuiabá/MT. Telefone: 65 3363-1222, no horário das 08:00h às 

16:00h. As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente ou por procuração 

registrada em cartório. Os documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados 

no momento da inscrição. 

Podem candidatar-se à seleção para RMV (R1) Médicos Veterinários, portadores de 

diploma de graduação com até três anos de formados e alunos portadores de 

atestados de estarem cursando o último semestre do curso de graduação em Medicina 

Veterinária. 

Podem candidatar-se a seleção para RMV (R2) médicos veterinários que participaram 

do programa de RMV como R1 no HOVET/UNIC 

 

II. 1 – DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO: 

 Requerimento de inscrição indicando a área desejada; 

 Histórico escolar do curso de Medicina Veterinária (cópia); 

 Carteira de identidade e CPF (cópia); 

 Currículo DOCUMENTADO; 

 Cópia do Diploma em Medicina Veterinária ou protocolo de solicitação do 

mesmo; 

 Duas fotos 3x4; 

 Quitação com o Serviço Militar para homens (cópia); 

 Recibo do pagamento da taxa de inscrição; 

 Para os candidatos ainda não graduados, apresentar declaração da Faculdade 

comprovando que o mesmo concluirá o Curso de Medicina Veterinária até o 

início do Programa de Residência Médica Veterinária; 

 Em caso de aprovação no processo seletivo para a matrícula será necessário à 

inscrição no CRMV-MT. 

  

II. 2 – DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

A taxa de inscrição é de R$ 100,00 (Cem reais) e deverá ser recolhida junto à 

Secretaria do HOVET, no ato da inscrição. 

 

 



III – DA SELEÇÃO:  

O processo de seleção será composto de três fases: 

1ª fase: Prova Escrita (peso 4), a qual versará sobre conhecimentos relativos à área 

em que o candidato se inscreveu, sendo o conteúdo fornecido no ato da inscrição; a 

mesma terá caráter eliminatório, de modo que todo candidato que obtiver nota igual ou 

superior a 5,0 (cinco) estará qualificado para análise de Curriculum Vitae (CV) e 

entrevista.  

Será realizada no dia 31 de janeiro de 2017 às 8:30h até 12:00h, na sala de aulas do 

HOVET-UNIC. 

O resultado desta primeira fase será fixado na Secretaria do HOVET, no dia 01 de 

fevereiro de 2017, a partir das 14 horas. 

2ª fase: Composta por Análise de Curriculum Vitae do candidato (peso 2) e por uma 

Entrevista e/ou Prova Prática (peso 4); a entrevista e/ou prova prática versará sobre 

conhecimentos técnicos, sendo estes baseados no programa referente à área 

específica do candidato, a entrevista também poderá abranger questionamentos 

diversos para investigação do perfil do candidato, assim como avaliação de aptidões 

diversas, incluindo relacionais e interpessoais; a análise do currículo deverá basear-se 

na análise qualitativa e quantitativa de títulos obtidos pelo candidato; esta fase será 

analisada por uma banca constituída para tal. 

Serão realizadas no dia 02 de fevereiro de 2017 no período entre 8:30 h e 12:00 h, na 

sala de aulas do HOVET. 

 Serão chamados a ocupar as vagas os candidatos aprovados, por ordem 

de notas decrescentes, desde que o candidato possua o certificado ou 

atestado de conclusão do curso. 

 Não terá direito à matrícula o candidato cuja classificação final ultrapassar o 

número de vagas oferecidas e preenchidas em cada área. 

 Não haverá segunda chamada, revisão, vista ou recontagem de pontos em 

qualquer das fases. 

 As notas de CV e entrevista e/ou prática deverão ser diferentes de 0,0 

(zero) para fins de classificação. 

 A média das notas (prova escrita, CV e entrevista e/ou prática) deverá ser 

maior que 5,0 (cinco) para fins de classificação. 

IV – DO RESULTADO FINAL 

O resultado final do concurso será divulgado na Secretaria do HOVET no dia 03 de 

fevereiro de 2017 (a partir das 14:00 horas), sendo que os candidatos selecionados 

iniciarão atividade de treinamento no dia 06 de fevereiro de 2017. 

Cuiabá, 01 de novembro de 2016. 

Prof. Dr. Lázaro Manoel de Camargo 

Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária da UNIC 


