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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – COREMU 

 

EDITAL N.01/2018 DE 19 DE SETEMBRO DE 2018 

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM 

ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE EM MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO – 2019 

 

1) PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA (CAMPUS RECIFE) 
 

2) PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SANIDADE DE RUMINANTES (CAMPUS GARANHUNS) 

 

A Coordenação da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco torna pública a realização da seleção de candidatos às vagas do Programa de Pós-Graduação na 

modalidade de Residência em Área Profissional de Saúde em Medicina Veterinária - 2019, constituído pelo 

Programa de Residência em MEDICINA VETERINÁRIA (Campus Recife) e pelo Programa de Residência 

em SANIDADE DE RUMINANTES (Campus Garanhuns), em conformidade com as exigências do 

Regulamento deste Programa com base na Portaria Interministerial MEC/MS nº 2.117 em novembro de 2005, 

da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESU/MEC). 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 Este Edital rege aspectos gerais da realização do Processo Seletivo para ingresso no Programa de 

Residência em Área Profissional de Saúde em Medicina Veterinária – 2019, constituído pelos 02 (dois) 

Programas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, conforme a seguir: Programa de Residência em 

MEDICINA VETERINÁRIA (Campus Recife) e o Programa de Residência em SANIDADE DE 

RUMINANTES (Campus Garanhuns). 

1.2 O Programa de Residência em Área Profissional de Saúde em Medicina Veterinária, apresenta-se na forma 

de Pós-graduação Lato sensu, modalidade treinamento em serviço, com regime de tempo integral, com duração 

de 24 meses, equivalendo a uma carga horária mínima de 5.760 horas (cinco mil setecentos e sessenta horas), 

sendo que, 1.152 horas (hum mil cento e cinquenta e duas horas) (20%) de atividades teórico e teórico-práticas 

e 4.608 horas (quatro mil seiscentos e oito horas) (80%) de atividades práticas, distribuídos em 60 horas 

semanais, com uma folga semanal. 

1.2.1 Programas UFRPE: Medicina Veterinária (Campus Recife) e   

   Sanidade de Ruminantes (Campus Garanhuns) 

1.3 No Programa de Residência em Medicina Veterinária (Campus Recife), além das atividades teóricas e 

práticas específicas de cada uma de suas onze áreas de concentração, há uma carga horária de 960 horas de 

atividades em saúde pública nas áreas de vigilância em saúde.  
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1.4 As atividades teóricas e práticas serão realizadas no Departamento de Medicina Veterinária e Departamento 

de Zootecnia da UFRPE Campus Recife, Secretaria Municipal de Saúde do Estado de Pernambuco, Agência 

de Defesa Agropecuária e Fiscalização (ADAGRO) e Laboratórios Nacionais Agropecuários (LANAGRO) de 

Pernambuco (área de Medicina Veterinária), sendo exigidos 100% de frequência nas atividades práticas e 85% 

de frequência mínima nas atividades teóricas. 

1.5 As atividades teóricas e práticas do Programa Sanidade de Ruminantes serão realizadas na Clínica de 

Bovinos/PRPPG, Campus Garanhuns e junto à Coordenação de Atenção Básica de Saúde do Município de 

Garanhuns, sendo exigidos 100% de frequência nas atividades práticas e 85% de frequência mínima nas 

atividades teóricas. 

1.6 Todas as Convocações, Listas de Resultados, Avisos e Comunicados serão divulgados no endereço 

eletrônico http://www.prppg.ufrpe.br/. 

1.7 Os candidatos aprovados no programa terão dedicação exclusiva, não podendo desenvolver outras 

atividades, profissionais ou não, no período de realização da Residência (Lei n° 11.129/2005 artigo 13, 

parágrafo segundo). 

1.8 Este Edital, a Inscrição, a Ficha de Identificação do candidato e outras informações sobre este Processo 

Seletivo estarão disponíveis no endereço eletrônico http://www.prppg.ufrpe.br/. 

 

2. DOS CANDIDATOS ÀS VAGAS 

 

2.1 Constituem-se como pré-requisito para participação nos Programas de Residência em Área Profissional de 

Saúde em Medicina Veterinária - 2019 da UFRPE: 

I.Não possuir qualquer tipo de vínculo empregatício; 

II.Estar formado no curso de Medicina Veterinária; 

III.Estar inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco (CRMV-PE); 

IV.Assinar termo de Dedicação Exclusiva (DE) junto aos Programas de Residência em área              Profissional 

de Saúde em Medicina Veterinária da UFRPE. 

 

3. DAS VAGAS 

 

3.1 Para o Processo Seletivo para ingresso no Programa de Residência em Área Profissional de Saúde em 

Medicina Veterinária serão ofertadas 22 (vinte e duas) vagas: 18 (dezoito) para o Programa de Medicina 

Veterinária (Campus Recife) e 04 (quatro) para o Programa de Sanidade de Ruminantes (Campus Garanhuns) 

de acordo com a distribuição constante do Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Relação do número de vagas ofertadas para o Processo Seletivo para Ingresso no Programa de 

Residência em Área Profissional de Saúde em Medicina Veterinária - 2019 da UFRPE. 

Programa Número de Vagas 

Medicina Veterinária (Campus Recife): 18 

http://www.prppg.ufrpe.br/
http://www.prppg.ufrpe.br/
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Clínica Médica de Pequenos Animais 02 

Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais 02 

Anestesiologia Veterinária 02 

Clínica Médica, Cirúrgica e da Reprodução de Grandes Animais 02 

Diagnóstico por Imagem 02 

Patologia Clínica Veterinária 02 

Patologia 02 

Medicina Veterinária Preventiva – Bacterioses 01 

Medicina Veterinária Preventiva – Viroses 01 

Medicina Veterinária Preventiva – Doenças Parasitárias 01 

Medicina Veterinária Preventiva – Saúde Pública 01 

Programa Número de Vagas 

Sanidade de Ruminantes (Campus Garanhuns) 04 

 

3.2 O Profissional da Saúde Residente receberá mensalmente, durante todo o Programa de Residência (24 

meses) uma Bolsa de trabalho no valor de R$ 3.330,43 (Três mil trezentos e trinta reais e quarenta e três 

centavos) de acordo com o estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) e que estará sujeita aos descontos 

e retenções tributárias e previdenciárias nos termos da lei. 

 

4.  DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1 Antes de efetuar sua inscrição, o CANDIDATO deverá ler este Edital e certificar-se de que preenche todos 

os requisitos exigidos para participação no Processo Seletivo. 

4.2 Para o PROGRAMA DE MEDICINA VETERINÁRIA (RECIFE), o candidato deverá se inscrever 

para apenas uma das áreas de concentração listadas no Quadro de vagas (Quadro 1, Item 3) e a inscrição deverá 

ser entregue na secretaria da Pós-Graduação em Medicina Veterinária no DMV/UFRPE localizada na Av. 

Dom Manuel de Medeiros s/n, Dois Irmãos, Recife, CEP 52.171-900 no período de 01 a 19 de outubro de 2018 

no horário das 8:00 às 12:00 horas de segunda a sexta-feira e para o PROGRAMA DE SANIDADE DE 

RUMINANTES (GARANHUNS) a inscrição deverá ser realizada na secretaria da Clínica de Bovinos, 

Campus Garanhuns, localizada na Av. Bom Pastor, s/n, Boa Vista, Garanhuns, C.P.152, CEP 55.292-270, no 

período de 09 a 31 de outubro de 2017 no horário das 7:30 às 12:00 horas e das 14:00h às 17:30 horas, de 

segunda a sexta-feira. 

4.3 As inscrições poderão também ser efetuadas por intermédio dos correios, via SEDEX, às respectivas 

secretarias dos Programas, apresentando data da postagem não posterior ao último dia de inscrição (19 de 

outubro de 2018). Assinalar no envelope o assunto: Programa de Residência em Área Profissional de Saúde, 

seguido do nome do Programa e da área de concentração escolhidos para participação do processo seletivo. 

Para o Programa de Medicina Veterinária, a inscrição deverá ser encaminhada à secretaria da Pós-

Graduação em Medicina Veterinária no DMV/UFRPE, localizada na Av. Dom Manuel de Medeiros s/n, Dois 
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Irmãos, Recife, CEP 52.171-900 e para o Programa de Sanidade de Ruminantes a inscrição deverá ser 

encaminhada à secretaria da Clínica de Bovinos, Campus Garanhuns, localizada na Av. Bom Pastor s/n, Boa 

Vista, Garanhuns, Caixa Postal 152, CEP 55.292-270. 

4.4 Não será permitido a inscrição de candidatos que estejam matriculados em alguma das áreas dos Programas 

de Residência em Área Profissional em Saúde da UFRPE. 

4.5 - Não será permitido a inscrição de candidatos que tenham concluído um dos programas de Residência em 

Área Profissional em Saúde em Medicina Veterinária ou de Sanidade de Ruminantes da UFRPE para o mesmo 

programa. 

4.6 No ato da inscrição o candidato deverá entregar as seguintes documentações: 

I - Cópia (AUTENTICADA EM CARTÓRIO) do diploma do curso de graduação (frente e verso) em 

Medicina Veterinária reconhecido no Brasil ou declaração expedida pelo órgão responsável pelo Registro 

Escolar da Instituição ou declaração informando a previsão de conclusão emitida pela coordenação do curso; 

II - Cópia (AUTENTICADA EM CARTÓRIO) do diploma de curso de graduação em Medicina Veterinária 

revalidado por instituição nacional credenciada, quando tratar-se de diploma obtido no exterior; 

III - Cópia (AUTENTICADA EM CARTÓRIO) do Histórico escolar oficial da graduação emitido pelo órgão 

responsável pelo Registro Escolar da Instituição; 

IV - Cópia (AUTENTICADA EM CARTÓRIO) de Documento Oficial que contenha os números do Registro 

Geral/Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

V- Cópia (AUTENTICADA EM CARTÓRIO) do título de eleitor e dos comprovantes da última votação e 

certificado de reservista (AUTENTICADA EM CARTÓRIO), quando couber; 

VI - 1 Foto 3x4 recente, colada e grampeada no local indicado da ficha de inscrição (ANEXO II); 

VII - Ficha de Inscrição preenchida (ANEXO II); 

VIII - Currículo Lattes em versão impressa e seus respectivos documentos comprobatórios numerados de 

acordo com a sequência do currículo; 

IX - Comprovante original do recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais). 

X - Termo de Declaração de Autenticidade e de Veracidade Documental assinado (ANEXO III); 

4.7 O CANDIDATO que prestar qualquer informação falsa ou inexata ao se inscrever no Processo Seletivo ou 

que não satisfizer todas as condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos normativos, terá sua 

inscrição cancelada e serão anulados todos os atos dela decorrentes. 

4.8 Preencher integralmente o formulário de inscrição (ANEXO II), informando o número do documento de 

identidade e o Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

4.9 O CPF e RG são requisitos obrigatórios para a efetivação da inscrição. 

4.10 Em nenhuma hipótese será permitida a inscrição condicional fora do prazo. 

4.11 O preenchimento do Requerimento de Inscrição é de inteira responsabilidade do candidato. 

4.12 Cada candidato só poderá se inscrever em um dos Programas, ou seja, Programa de Medicina Veterinária 

(Hospital Veterinário, Campus Recife) ou Programa de Sanidade de Ruminantes (Clínica de Bovinos, Campus 

Garanhuns). 
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4.13 Terão as inscrições homologadas apenas os candidatos que apresentarem a documentação exigida dentro 

do prazo previsto no item 6 (CRONOGRAMA) do presente edital. 

4.14 O ato de inscrição no Processo Seletivo obriga o candidato a observar as normas contidas neste Edital. 

4.13 O candidato, ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza pela veracidade de todas as 

informações prestadas. 

 

5. DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES 

 

5.1 O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (Cinquenta reais), devendo ser pago em qualquer agência do 

Banco do Brasil, impreterivelmente até 19/10/2018, utilizando, para isso, a Guia de Recolhimento da União 

(GRU) (www.tesouro.fazenda.gov.br/gru).  

5.1.1 Preencher os dados que se pedem na GRU (Unidade Gestora – 153165; Gestão – 15239 Universidade 

Federal Rural de Pernambuco; Nome da Unidade – Universidade Federal Rural de Pernambuco; Código de 

Recolhimento – 28832-2 – Serviços Educacionais; Avançar e preencher os dados que se pedem: competência 

- mês e ano de pagamento (mm/aaaa); Vencimento (dd/mm/aaaa) – opcional; CPF do contribuinte 

(preenchimento obrigatório); Nome do Contribuinte/recolhedor (nome completo do candidato); Valor 

principal - R$ 50,00; Valor total -  R$ 50,00; imprimir e pagar (em espécie) GRU no Banco do Brasil. 

5.2. Será isento da taxa de inscrição o candidato que atenda o disposto no Decreto nº. 6.593 de 02 de outubro 

de 2008 e da Lei 12.799, de 10 de abril de 2013. A isenção mencionada deverá ser solicitada durante o período 

de inscrições, através de requerimento do candidato, acompanhado de cópia da documentação comprobatória, 

enviada às respectivas secretarias dos programas. 

5.3. Não haverá devolução do valor pago a título de inscrição, exceto por cancelamento do Processo Seletivo. 

5.4. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preencheu 

todos os requisitos exigidos neste Edital. 

5.5. O ato da inscrição caracteriza, por parte do candidato, a tácita aceitação das normas e condições descritas 

neste Edital e nos seus ANEXOS. 

 

6. DA PROVA ESCRITA 

 

6.1 A Prova Escrita será realizada no dia 10 de dezembro de 2018 às 8:30 horas, simultaneamente no 

Departamento de Medicina Veterinária, Campus Recife para O PROGRAMA de Medicina Veterinária e na 

Clínica de Bovinos, Campus Garanhuns para O PROGRAMA de Sanidade de Ruminantes. 

6.2 A Seleção se constituirá de prova com questões objetivas, distintas para os programas da UFRPE (Medicina 

Veterinária e Sanidade de Ruminantes). 

6.3 Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento de identidade original 

que bem o identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança 

Pública ou de Defesa Social, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia 

Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros ou Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos 
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ou Conselho de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como por 

exemplo, a Carteira do CRMV; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 

Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº. 9.503/97). 

6.4. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 

6.5. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 

rasura, ainda que legível. 

6.6. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos, nem a utilização de celular, relógio, aparelhos eletrônicos, calculadora, livros, códigos, manuais, 

impressos ou quaisquer anotações. 

6.7. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como justificativa 

de sua ausência. 

6.8. O não comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e 

resultará em sua eliminação do Processo Seletivo. 

6.9. Cada programa realizará provas específicas com conteúdos programáticos distintos. 

6.10. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância; 

b) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 

c) não apresentar documento que bem o identifique; 

d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 

e) ausentar-se do local de provas antes de decorrido 01 (uma hora) do início da prova escrita objetiva; 

f) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se dos itens descritos no item 6.6. 

g) estiver portando no local de prova qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (relógios, 

walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, tablet, receptor, gravador ou outros equipamentos similares, 

bem como protetores auriculares); 

h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 

i) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 

j) não devolver integralmente o material recebido; 

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

6.11.  A Prova Escrita Objetiva versará sobre os conteúdos especificados neste Edital, com duração máxima 

de 04 (quatro) horas e mínima de 01 (uma) hora. 

6.12. Cada questão da Prova Escrita Objetiva terá 05 (cinco) alternativas (de “A” a “E”). O candidato deverá 

assinalar somente uma alternativa, que considere correta com relação ao enunciado da referida questão. 

6.13.  A Prova Escrita Objetiva do PROGRAMA DE MEDICINA VETERINÁRIA (Recife) será composta 

por 40 (quarente) questões, sendo 30 (trinta) específicas da área de concentração e 10 (dez) de saúde pública, 

avaliada na escala de “0” (zero) a “10” (dez) valendo 0,25 pontos cada questão. A Prova Escrita Objetiva do 

PROGRAMA DE SANIDADE DE RUMINANTES (Garanhuns) será composta por 50 (cinquenta) questões 

e avaliada na escala de “0” (zero) a “10” (dez) valendo 0,2 pontos cada questão. 

6.14. Questões anuladas serão pontuadas para todos os candidatos. 
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7. DA ÁNÁLISE DO CURRICULO 

 

7.1 O Curriculum Vitae documentado deverá ser entregue no, modelo Lattes (www.cnpq.br), com sua 

respectiva documentação comprobatória e o Termo de Declaração de Autenticidade e de Veracidade 

Documental assinado (ANEXO III);  

7.2 A avaliação dos currículos será realizada entre os dias 11 a 14 de dezembro de 2018 por banca examinadora. 

7.3 Os critérios para avaliação dos currículos para o Processo Seletivo para ingresso no Programa de 

Residência em área profissional de saúde em Medicina Veterinária da UFRPE nos Programas de Medicina 

Veterinária e Sanidade de Ruminantes encontram-se a seguir: 1) Participação em eventos (congressos, 

conclaves, simpósios, seminários, cursos, semanas científicas ou acadêmicas com carga horária mínima de 4 

horas); 2) Estágios extracurriculares realizado e bolsas recebidas ou atividades como voluntário (monitoria, 

Iniciação científica e projetos de extensão); 3) Atividades científicas (publicação de artigos e trabalhos em 

anais de eventos);  4) Participação em campanhas de profilaxia e exposição agropecuária; 5) Participação em 

comissões organizadoras de eventos, em grupos de estudos/pesquisa, representação discente em colegiados 

(congregação, conselhos, comissões) e atividade associativista; 6) Recebimento de prêmios e honrarias. 

 

8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 

8.1 A prova escrita será aplicada simultaneamente no Departamento de Medicina Veterinária, Campus Recife 

para a área de Medicina Veterinária e na Clínica de Bovinos, Campus Garanhuns para a área de Sanidade de 

Ruminantes, no dia 10 de dezembro de 2018, tendo início às 8:30 horas, com duração máxima de quatro horas 

e mínima de uma hora. 

8.2 Em nenhuma hipótese haverá aplicação de provas em horários diferentes dos estabelecidos neste Edital. 

8.3 Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com 30 minutos de antecedência, em relação ao 

horário previsto. 

8.4 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de 

afastamentos de candidato da sala de prova. 

8.5 O candidato deverá trazer os seguintes itens para realizar a prova: 

a) Documento de Identidade; 

b) Caneta esferográfica tinta azul ou preta; 

c) Serão considerados Documentos de Identidade: as carteiras ou cédulas de identidade (expedidas por 

Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícias Militares); carteiras expedidas por ordens ou 

conselhos criados por lei federal ou controladores do exercício profissional, desde que contenham o número 

de identidade que lhes deu origem e a impressão digital. A Carteira de Estrangeiro ou Passaporte Visado são 

documentos válidos para candidato estrangeiro. 

8.6 Será proibido ao candidato utilizar, durante a realização da prova, sob pena de ser retirado do local e ter a 

sua prova anulada, os itens relacionados abaixo: 
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a) Telefones celulares, relógios, bipes, pagers, agendas eletrônicas ou similares, smartphones, tablets, ipad, 

gravadores, pendrives, mp3 ou similar, aparelhos eletrônicos ou similares; 

b) Calculadora, lápis, lapiseira, borracha, régua, estiletes, corretores líquidos, livros, manuais e impressos (de 

quaisquer tipos), anotações ou similares; 

c) Óculos escuros, bolsas, chapéus, batons, broches, pulseiras, brincos ou similares; 

d) Armas (porte e uso) de qualquer espécie. 

8.7 Durante a realização das provas, não poderão ser prestados esclarecimentos sobre as questões. 

8.8 A UFRPE não se responsabilizará pela localização de material de utilização proibida no local de realização 

das provas que sejam trazidos pelos candidatos aos locais de provas. 

8.9 O candidato terá, automaticamente, sua prova anulada e será retirado do local de sua realização, caso esteja 

portando durante a realização da prova, mesmo que desligado, qualquer aparelho eletrônico ou de 

telecomunicações. 

8.10 Uma vez na sala de realização da prova, o candidato deverá: 

a) ouvir atentamente as instruções; 

b) aguardar o recebimento da prova; 

c) conferir se não está portando aparelhos celulares ou qualquer dispositivo eletrônico ou outros objetos 

proibidos. 

8.11 Antes de expirado o prazo para realização das provas, deverão permanecer na sala de provas pelo menos 

3 (três) candidatos, até que todos entreguem suas provas. 

8.12 Os candidatos deverão assinar a ata de presença. 

8.13 Expirado o prazo para realização da prova, a banca solicitará ao candidato a interrupção definitiva da 

execução da prova e a sua entrega. O candidato que se recusar a atender à solicitação terá sua prova 

automaticamente anulada. 

8.14 Não será admitida, durante a realização da prova, consulta a qualquer tipo de livro, legislação, manual, 

ou folhetos, sendo vedado ao candidato o uso de qualquer material escrito. 

8.15 O não comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e 

resultará na sua eliminação do Processo Seletivo. 

8.16 O candidato não poderá levar o caderno de questões da prova escrita e a mesma não será disponibilizada 

para consulta posteriormente a realização da seleção. 

8.17 Será permitido que o candidato leve, ao término da prova, apenas o cartão de gabarito rascunho que será 

fornecida juntamente com o caderno de questões. O gabarito oficial será divulgado nas respectivas unidades 

após o término da prova (13:00 horas). 

 

9. PROCESSO DE COMPOSIÇÃO, DETERMINAÇÃO DA NOTA E CLASSIFICAÇÃO FINAL. 

 

9.1 A nota final de cada candidato será a média ponderada das notas obtidas nas provas, sendo os pesos de 

cada uma das provas os seguintes: 

 Prova Escrita de Múltipla Escolha: Peso 6,0. 
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 Prova de Avaliação do Curriculum Vitae: Peso 4,0. 

9.2 Serão considerados aprovados apenas os candidatos que alcançarem, no mínimo, 6 pontos depois de 

aplicados o subitem 9.1. 

9.3 A classificação dos candidatos aprovados far-se-á pela ordem decrescente das notas finais dos candidatos. 

9.4 Serão selecionados aqueles candidatos que, pela ordem decrescente de classificação, preencherem o 

número de vagas oferecidas. 

9.5 Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, poderão ser chamados a ocupar as vagas 

remanescentes outros candidatos classificados (www.prppg.ufrpe.br), sendo respeitada a ordem de 

classificação.  

9.6 Critérios de desempate  

Em caso de empate, será utilizada a nota da prova escrita, persistindo o empate, será utilizada a maior média 

do Histórico Escolar da graduação e caso ainda persista, o critério de maior idade prevalecerá. 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO. 

 

10.1 Será eliminado do Processo Seletivo para a Residência em Área Profissional de Saúde em Medicina 

Veterinária 2019 da UFRPE o candidato que: 

a) não comparecer no dia e horário de aplicação da prova escrita; 

b) ausentar-se do local de realização da prova escrita sem a entrega da mesma à banca examinadora. 

 

11. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

 

11.1 O Resultado do Processo Seletivo do Programa de Residência em Área Profissional da Saúde em 

Medicina Veterinária 2019 da UFRPE dos respectivos Programas será publicado, no dia 11 de janeiro de 2019, 

no endereço eletrônico www.prppg.ufrpe.br 

11.2 Todas as vagas serão preenchidas, desde que haja candidatos aprovados, obedecendo-se rigorosamente à 

ordem de classificação publicada. 

 

12. DOS RECURSOS 

 

12.1 Eventual contestação referente ao gabarito deverá ser encaminhada oficialmente por meio eletrônico até 

24h após a divulgação do gabarito (ver 16. Cronograma), conforme abaixo: 

Programa Medicina Veterinária: e-mail: residenciadmvufrpe@gmail.com  

Programa Sanidade de Ruminantes: e-mail: cbg.prppg@ufrpe.br 

12.2 Referente ao Resultado do processo seletivo, a ser divulgado no dia 18 de dezembro de 2018 nas 

respectivas secretarias e no site da PRPPG (www.prppg.ufrpe.br), o período para solicitação do recurso será 

dias 19 e 20 de dezembro de 2018 (ver em 16. Cronograma) por e-mail eletrônico para as respectivas 

secretarias, conforme endereço eletrônico acima. 

mailto:cbg.prppg@ufrpe.br
http://www.prppg.ufrpe.br/
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12.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. O recurso inconsistente será indeferido. 

12.4 Os recursos serão analisados e as justificativas e eventuais alterações serão comunicadas ao candidato. 

 

13. DA MATRÍCULA 

 

13.1 O candidato será convocado para matrícula, em primeira chamada, obedecendo-se, à ordem de 

classificação no Programa por ele escolhido no ato da inscrição. 

13.2 A matrícula dos candidatos aprovados em 1ª chamada ou naquela subsequente à primeira, caso ocorra, 

será realizada conforme cronograma abaixo. 

1ª. CHAMADA 

MATRÍCULA: 30 e 31 de janeiro de 2019. Local: secretaria da Pós-Graduação em Medicina Veterinária no 

DMV/UFRPE para a matrícula no PROGRAMA DE MEDICINA VETERINÁRIA, localizada na Av. Dom 

Manuel de Medeiros s/n, Dois Irmãos, Recife, CEP 52.171-900 e na secretaria da Clínica de Bovinos, Campus 

Garanhuns para a matrícula no PROGRAMA DE SANIDADE DE RUMINANTES, localizada na Av. Bom 

Pastor s/n, Boa Vista, Garanhuns, CEP 55.292-270. 

Horário DMV (Recife): 08:00 às 12:00 horas. 

Horário Clínica de Bovinos (Garanhuns): 07:30 às 12:00 horas e 14:00 às 17:30 horas. 

2ª. CHAMADA (caso necessário) 

MATRÍCULA: 11 e 12 de fevereiro de 2019. Local: secretaria da Pós-Graduação em Medicina Veterinária no 

DMV/UFRPE, Campus Recife e Clínica de Bovinos, Campus Garanhuns: Horários acima 

13.3 O candidato que, no ato da matrícula, não apresentar o número de registro ou protocolo de 

solicitação do mesmo no CRMV-PE e comprovante de vacinação antirrábica e antitetânica, não poderá 

se matricular. 

13.4 No dia da matrícula ou da apresentação para o início do Programa de Residência em Área Profissional da 

Saúde em Medicina Veterinária, se o candidato convocado tiver algum impedimento, deverá se fazer 

representar por procurador habilitado para esse fim (procuração registrada em cartório). 

13.5 É de responsabilidade única e exclusiva do candidato acompanhar as publicações, mantendo-se 

informado, acessando o endereço eletrônico www.prppg.ufrpe.br sobre os momentos de convocação.  

13.6 Poderá ser realizada outra chamada subsequente para preenchimento do quadro previsto de vagas. Essas 

chamadas serão divulgadas no endereço eletrônico www.prppg.ufrpe.br. 

13.7 O contrato dos Programas de Residência tem validade de 24 (vinte e quatro) meses. 

13.8 O candidato que não comparecer, ou que não se fizer representar para efetivar sua matrícula, perderá o 

direito à vaga. 

13.9 O Programa de Residência em Área Profissional de Saúde em Medicina Veterinária, 2019 da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco terá início no dia 01 de março de 2019 às 8:00 horas no Hospital 

Veterinário do Departamento de Medicina Veterinária da UFRPE Campus Recife e na Clínica de Bovinos, 

Campus Garanhuns. 

 



11 
 

14. DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

 

14.1. Serão concedidas, pelo Ministério da Educação, por meio da Diretoria de Desenvolvimento de Educação 

em Saúde/Coordenação Geral de Residências em Saúde, a todos os candidatos matriculados, durante o período 

de vigência do contrato a contar da data de início do Programa, conforme Lei n°11.129 de 30 de junho de 

2005, art. 15-18. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 Comprovada, em qualquer época, irregularidade na documentação apresentada pelo candidato para 

ingresso no Programa de Residência em Área Profissional de Saúde em Medicina Veterinária 2019 da UFRPE 

o candidato será desclassificado, excluindo-o do Processo Seletivo. 

15.2 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 

consumada a providência que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou 

comunicado, oportunamente, divulgado pela UFRPE. 

15.3 O Processo Seletivo para ingresso no Programa de Residência em Área Profissional de Saúde em 

Medicina Veterinária 2019 da Universidade Federal Rural de Pernambuco é de responsabilidade da UFRPE, 

do Departamento de Medicina Veterinária (Campus Recife) e da Clínica de Bovinos de Garanhuns/PRPPG 

(Campus Garanhuns), executoras de cada um dos Programas. 

15.4 Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior que impedir parcial ou integralmente a realização do 

exame, a UFRPE reserva a si o direito de cancelar, substituir datas, realizar novas provas ou atribuir pesos 

compensatórios para viabilizar o conjunto do Processo Seletivo, sem qualquer ônus para a Instituição. 

15.5 Incorporar-se-ão a este edital: 

a) os Conteúdos Programáticos específicos de cada Programa; 

b) o Formulário de Requerimento de Inscrição; 

c) o Cronograma das atividades regulamentares; 

d) os Critérios de avaliação do Curriculum Vitae. 

e) o Termo de Declaração de Autenticidade e de Veracidade Documental  

15.6 Os documentos dos candidatos não classificados estarão à disposição dos interessados, nas respectivas 

secretarias, onde foram realizadas as inscrições por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir do início 

do ano letivo do programa após decorrido este prazo, os mesmos serão destruídos. 

15.7 Outras Informações:  

 Secretaria da Pós-Graduação de Medicina Veterinária no DMV, Campus Recife Tel. (81) 3320-6400 - 

das 08:00 às 12:00 horas e 14:00 às 18:00 horas. 

 Secretaria da Clínica de Bovinos de Garanhuns, Campus Garanhuns Tel. (87) 3761-3233 e (87) 3762-

2397 - das 07:30 às 12:00 / 14:00 às 17:30. 
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16. CRONOGRAMA 

 

Etapa Data 

Publicação do Edital 17/09/2018 

Período de Inscrições  01 a 19/10/2019 

Divulgação das Inscrições Homologadas  09/11/2018 

Data Para Recurso da Homologação das Inscrições 12 a 13/11/2018 

Divulgação das Inscrições Homologadas 23/11/2018 

Prova Escrita Objetiva 10/12/2018 

Avaliação do Curriculum Vitae 11 a 14/12/2018 

Divulgação do Gabarito 

Contestação 

10/12/2018 (13:00 horas) 

Até 11/12/2018 (13:00 horas) 

Divulgação do Resultado  18/12/2018 

Data para Recurso 19 e 20/12/2018 

Divulgação do Resultado Final 11/01/2019 

MATRÍCULA (1ª CHAMADA) 30 e 31/01/2019 

Chamada para a Segunda Matrícula 01/02/2019 

MATRÍCULA (2ª CHAMADA) 11 e 12/02/2019 

Início do Programa 01/03/2019 

 

17. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA ESCRITA  

 

17.1 PROGRAMA DE MEDICINA VETERINÁRIA: 

 

17.1.1 Saúde Pública para as áreas de: Clínica Médica de Pequenos Animais, Clínica Cirúrgica de Pequenos 

Animais, Anestesiologia Veterinária, Clínica Médica, Cirúrgica e da Reprodução de Grandes Animais, 

Diagnóstico por Imagem, Patologia Clínica Veterinária, Patologia, Medicina Veterinária Preventiva – 

Bacterioses, Doenças Parasitárias e Viroses. 

 

 Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II – Artigos 196 a 200); 
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 Sistema Único de Saúde – SUS (Lei 8.080 de 19/09/1990)  

 Controle Social (Lei 8.142 de 28/12/1990): Conselhos e conferências de saúde 

 Política Nacional de Atenção Básica – Portaria MS 2.436 de 21/09/2017 

 

17.1.2 Clínica Médica de Pequenos Animais 

 

 Avaliação e conduta clínica do paciente neurológico.  

 Avaliação e conduta clínica do paciente com distúrbio gastroentérico.  

 Avaliação e conduta clínica do paciente com dermatose.  

 Avaliação e conduta clínica do paciente com distúrbio urinário.  

 Avaliação e conduta clínica do paciente neonato.  

 Avaliação e conduta clínica do paciente com distúrbio locomotor.  

 Avaliação e conduta clínica do paciente cardiopata.  

 Avaliação e conduta clínica do paciente com distúrbio respiratório.  

 Avaliação e conduta clínica do paciente com distúrbio oftálmico.  

 Avaliação e conduta clínica do paciente com distúrbio endócrino. 

  Avaliação e conduta clínica do paciente com neoplasia. 

 
 

17.1.3 Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais 

 

 Ambiente Cirúrgico  

 Introdução ao Estudo da Cirurgia  

 Profilaxia das Infecções  

 Cuidados Pré, Trans e Pós-Operatórios  

 Instrumental cirúrgico  

 Diérese, Hemostasia e Síntese  

 Técnicas Cirúrgicas Gerais e Especiais em Grandes e Pequenos Animais  

 Abertura e Fechamento de Cavidades: Toracotomias e Laparotomias; Exploração Cirúrgica e                   

Manipulação das Vísceras em Geral. 

 Introdução à Clínica Cirúrgica.  

 Avaliação Clínica do paciente para intervenção cirúrgica.  

 Infecções e Distrofias Cirúrgicas, Feridas, Plastia de Pele.  

 Traumatologia dos Tecidos Duros: Fraturas, Luxações.  

 Afecções Cirúrgicas da Cabeça, Pescoço e Tórax.  

 Afecções Cirúrgicas da Cavidade Abdominal.  

 Afecções Cirúrgicas do Sistema Urinário.  

 Afecções Cirúrgicas do Sistema Reprodutor Masculino e Feminino. 
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17.1.4 Anestesiologia Veterinária 

 

 Considerações gerais, histórico, terminologia divisão da anestesiologia e vias de administração.  

 Avaliação pré-anestésica. Medicação pré-anestésica. Medicação pré-anestésica. Miorrelaxantes de ação 

central. 

 Bloqueadores neuromusculares.  

 Anestesia geral: princípios da anestesia geral e sinais de profundidade anestésica (Estágios de Guedel; 

índice bispectral). Agentes anestésicos intravenosos e inalatórios. Sistemas e circuitos anestésicos  

 Intubação endotraqueal: objetivos, técnica de intubação nas diferentes espécies domésticas e ventilação 

pulmonar assistida e controlada.  

 Monitorização no período trans e pós anestésicos 

 Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico. Fluidoterapia. 

 Técnicas anestésicas nas diferentes espécies domésticas: fármacos anestésicos mais utilizados nas 

diferentes espécies.  

 Princípios da anestesia local: objetivos, características, agentes anestésicos e técnicas anestésicas locais e 

regionais.  

 Complicações em Anestesia: emergências respiratórias e cardiocirculatórias, choque, hipotermia; 

hipertermia maligna.   

 Eutanásia. Aspectos éticos e técnicos. 

 

17.1.5 Clínica Médica, Cirúrgica e da Reprodução de Grandes Animais 

 

 Contenção física e química e exame clínico dos equinos, ruminantes e suínos; 

 Reprodução: Fisiologia da gestação dos equinos, ruminantes e suínos; 

 As enfermidades serão abordadas nos seguintes aspectos: epidemiologia, fisiopatogenia, achados clínicos, 

achados laboratoriais, tratamento, achados necroscópicos e controle. 

 Equinos: Anemia Infecciosa Equina; Mormo; Afecções do Sistema Locomotor; Afecções do Sistema 

Digestivo; Distocias; Tétano; Babesiose; Encefalomielite por protozoários; Afecções causadas por erros de 

aplicação de medicamentos; Afecções cutâneas; Distúrbios da ovulação. 

 Ruminantes: Afecções do Sistema Digestivo; Carências minerais (cobalto e cobre); Doenças metabólicas 

(hipocalcemia, toxemia da gestação, urolitíase obstrutiva); Doenças que acometem o sistema nervoso 

(polioencefalomalácia, raiva); Clostridioses; Intoxicações por plantas; Doenças vinculadas à reprodução 

(distocias, retenção de placenta, metrites e prolapsos vaginal e uterino); Afecções podais e tendíneas; 

Programas de Defesa Sanitária Animal (Febre Aftosa, Brucelose e Tuberculose); Mastites; 

Hemoparasitoses (babesiose, anaplasmose e tripanossomíase); Manejo e enfermidades dos neonatos 

(asfixia neonatal, enterites, onfalites e contraduras tendíneas); Distúrbios da ovulação. 

 Suínos: Programa Nacional de Sanidade Suídea; Afecções dos Sistemas Reprodutivo, Respiratório, 

Locomotor e Gastroentérico. 
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 Procedimentos cirúrgicos: Cesariana; Laparotomia exploratória e láparo-ruminotomia; Orquiectomia; 

Descorna; Redução de prolapsos retal, vaginal e uterino; Herniorrafia; Correção cirúrgica de afecções 

tendíneas; Dermorrafias. 

 Interpretação de exames laboratoriais: Coleta, armazenamento e envio de amostras para análise laboratorial; 

exames hematológicos (hemograma, proteína plasmática total e fibrinogênio plasmático); bioquímica 

clínica; urinálise; derrames cavitários; análise de fluido ruminal; parasitológico de fezes; pesquisa de 

hematozoários;  

 Interpretação de achados necroscópicos de ruminantes e equinos. Coleta, armazenamento e remessa de 

material de necropsia.  

 

17.1.6 Diagnóstico por Imagem  

 

 Técnicas radiográficas em pequenos e grandes animais.  

 Técnicas radiográficas contrastadas.  

 Anatomia radiográfica de pequenos e grandes animais.  

 Patologias radiográficas do esqueleto axial dos animais domésticos.  

 Patologias radiográficas do esqueleto apendicular de pequenos animais.  

 Patologias radiográficas do esqueleto apendicular dos eqüinos.  

 Patologias radiográficas do sistema cardio-respiratório de pequenos animais.  

 Patologias radiográficas do sistema digestivo de pequenos animais.  

 Patologias radiográficas do sistema urogenital de pequenos animais.  

 Técnica e diagnóstico ultrassonográfico da cavidade abdominal em pequenos animais. 

 Ultrassonografia como método intervencionista. 

 Princípios básicos e patologias mais comuns diagnosticadas pelo exame ecoDopplercardiográfico. 

 Princípios básicos e alterações mais comuns diagnosticadas pelo exame eletrocardiográfico. 

 Princípios básicos e patologias mais comuns diagnosticadas pela endoscopia digestiva alta e colonoscopia 

em pequenos animais. 

 Princípios de tomografia computadorizada em animais. 

 

17.1.7 Patologia Clínica Veterinária 

 

 Introdução a patologia clínica 

 Análise do fluido rumenal 

 Análise dos líquidos cavitários (transudato e exsudato) 

 Urinálise 

 Hematopoese 

 Alterações eritrocitárias qualitativas 

 Alterações eritrocitárias quantitativas (anemias e policitemias) 
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 Função dos leucócitos e resposta leucocitária 

 Leucemia 

 Provas de função renal e função hepática 

 Interpretação dos exames laboratoriais 

 

17.1.8 Patologia 

 

 Inflamação Alterações Circulatórias  

 Neoplasias  

 Patologia do Sistema Digestório (cavidade oral, esôfago, pré-estômagos, estômago e intestinos). 

 Patologia do Sistema Cardiovascular.  

 Patologia do Sistema Respiratório.  

 Toxicologia médico-legal veterinária: fisiopatologia dos tóxicos, Intoxicação/ envenenamento e lesões de 

importância em Medicina Veterinária, Colheita e remessa de material para análise toxicológica.  

 Traumatologia médico-legal veterinária: energias de ordem mecânica, física, físicoquímica, biodinâmica e 

mista. 

 Tanatologia médico-legal veterinária: Cronotanatognose: importância e técnicas de estimativa do tempo de 

morte.  

 Ornitopatologia: Doença de Marek, Doença de Newcastle, Influenza. Micoplasmose e Salmonelose. 

 

17.1.9 Medicina Veterinária Preventiva – Bacterioses 

 

 Micobacterioses  

 Clostridioses  

 Tétano  

 Botulismo  

 Enterotoxemia  

 Carbúnculo sintomático  

 Hemoglobinúria bacilar  

 Gangrena gasosa  

 Mastites  

 Bruceloses  

 Leptospiroses  

 Corinebacterioses  

 Linfadenite caseosa  

 Piobacilose  

 Pielonefrite bovina  

 Carbúnculo hemático  
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 Listeriose  

 Erisipela suína  

 Abortos infecciosos de origem bacteriana  

 Pasteureloses  

 Ceratoconjuntivite infecciosa  

 Estafilococias em geral  

 Estreptococias em geral  

  Rinite atrófica dos suínos  

  Campilobacteriose  

  Micoplasmoses  

  Bordetelose  

  Borrelioses  

  Pododermatites bacterianas  

  Actinobaciloses  

  Enfermidades causadas por enterobacterias  

  Salmonelose  

  Colibacilose  

 Mormo  

 

 

17.1.10 Medicina Veterinária Preventiva – Doenças Parasitárias 

 

 Doenças causadas por protozoários: Tripanosomoses dos equinos e cães, Leishmanioses dos cães, 

Tricomonose dos bovinos, Histomonose das aves, Coccidiose dos animais domésticos, Toxoplasmose dos 

animais domésticos e Babesiose dos animais domésticos  

 Doenças causadas por riquétsias : Anaplasma bovino, Erlichiose canina e bovina  

 Doenças causadas por helmintos : Ascaridioses dos animais domésticos, Ancilostomose canina, Filariose 

canina, Espirocercose, Helmitoses gastrintestinais dos ruminantes e equinos, Teníases dos ruminantes, 

equinos cães, gatos e aves e Helmintoses broncopulmonares dos animais domésticos  

 Artrópodos de interesse médico-veterinário: carrapatos, ácaros de importância em doenças parasitárias, 

pulgas, piolhos, moscas e miíases 

 

17.1.11 Medicina Veterinária Preventiva – Viroses 

 

 Diagnóstico Virológico 

 Hepatite Viral Canina 

 Gastroentrites Virais 

 Cinomose 
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 Peritonite Infecciosa Felina 

 Panleucopenia Felina 

 Raiva 

 Imunodeficiência Viral Felina  

 Leucemia Viral Felina 

 Calicivirose Felina 

 Doença de Aujeszky 

 Peste Suína Clássica e Africana 

 

17.1.12  Medicina Veterinária Preventiva – Saúde Pública 

 

 Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II – Artigos 196 a 200); 

 Sistema Único de Saúde – SUS (Lei 8.080 de 19/09/1990)  

 Controle Social (Lei 8.142 de 28/12/1990): Conselhos e conferências de saúde 

 Organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 

articulação interfederativa: Decreto 7508 de 28/06/2011 

 Conceitos de Saúde, Saúde Pública, Saúde Coletiva e Saúde Pública Veterinária 

 Noções de epidemiologia: história natural das doenças, tríade e cadeia epidemiológica das doenças 

transmissíveis 

 Vigilância em Saúde – organograma, definições, funções – Portaria MS 3.252 de 22/12/2009 

 Vigilância epidemiológica: definição, indicadores demográficos e de saúde; transição demográfica e 

epidemiológica; sistemas de informação em saúde; epidemiologia das doenças transmissíveis e das 

doenças crônicas 

 Vigilância sanitária: definição, atribuições e competências nacional (ANVISA), Estadual (APEVISA) e 

municipal, campos de atuação, código sanitário estadual de Pernambuco (Decreto 20786 de 10/08/1998) 

 Vigilância ambiental: instrumentos e métodos, histórico, marco legal, estruturação (conceitos e 

organização), competências, vigilância de riscos ambientais biológicos e não biológicos. 

 Política Nacional de Atenção Básica – Portaria MS 2.436 de 21/09/2017 

 Política Nacional de Controle de Zoonoses – Portaria MS 1.138 de 23/05/2014 

 Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonoses: Normas Técnicas e Operacionais 

 

 

17.2 PROGRAMA DE SANIDADE DE RUMINANTES (CLÍNICA DE BOVINOS DE GARANHUNS): 

 

 Exame clínico dos ruminantes 

 Enfermidades do sistema digestório (doenças fermentativas, síndrome do corpo estranho,  

      compactação dos pré-estômagos, abomasopatias, obstrução intestinal). 

 Enfermidades metabólicas dos ruminantes (cetose, toxemia da prenhez, urolitíase, hipocalcemia e  
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      polioencefalomalácea) 

 Enfermidades do sistema cardio-vascular (endocardite, pericardite) 

 Enfermidades do sistema locomotor de ruminantes. 

 Enfermidades do sistema respiratório 

 Plantas tóxicas e intoxicações. 

 Enfermidades infectocontagiosas e parasitárias dos ruminantes (brucelose, tuberculose, raiva, clostridioses, 

tétano, botulismo, enterotoxemia, carbúnculo , hemoglobinúria bacilar, gangrena gasosa, leucose enzoótica 

bovina, artrite encefalite caprina, micoplasmose, diarreias, linfadenite caseosa, mastites, ceratoconjuntivite, 

actinobacilose, actinomicose, febre catarral maligna, IBR, leptospirose, paratuberculose, listeriose, 

anaplasmose, babesiose, tripanossomose, verminoses, eimeriose. 

 Neonatologia de ruminantes. 

 Técnicas de necropsia e colheita/envio de material 

 Colheita, conservação e remessa de material para realização de exames laboratoriais. 

 Análise e interpretação dos exames laboratoriais de importância na clínica de ruminantes: a) exames 

hematológicos (hemograma, proteína plasmática e fibrinogênio plasmático); b) bioquímica clínica; c) 

urinálise; d) derrames cavitários; e) análise do fluido ruminal; f) parasitológico de fezes; g) raspado cutâneo; 

g) pesquisa de hematozoários. 

 Conceito de classificação das zoonoses. 

 Evolução das políticas públicas de saúde no Brasil. 

 Modelos epidemiológicos das seguintes zoonoses: Cisticercose, Doença de Chagas, Esquistossomose e 

Febre Maculosa. 

 Sistema Único de Saúde – SUS (Lei 8.080 de 19/09/1990)   
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ANEXO I 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE CURRÍCULO 

 

1.DESEMPENHO ACADÊMICO (máximo de 3,0 pontos) 

Será a média ponderada de todas as disciplinas cursadas durante o curso de graduação em medicina veterinária, 

sendo que a maior nota entre os candidatos, da área de concentração, receberá a pontuação máxima (3,0 pontos) 

e a pontuação dos demais candidatos calculados proporcionalmente. 

A cada reprovação no histórico escolar, em qualquer uma das disciplinas cursadas pelo candidato durante a 

graduação, será descontado 0,2 pontos do coeficiente de rendimento.  

 

2.  CURRICULUM VITAE (máximo de 7,0 pontos) 

A nota referente os itens que compões o Currículo Vitae será atribuída através da soma dos pontos dos ítens 

relacionados abaixo e posteriormente conversão da maior pontuação para nota 7,0 e dos demais com os valores 

proporcionais. 

  

Quadro 2: Relação de itens a serem pontuados no Curriculum vitae 

 Descrição Pontuação 

1 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS Máximo 2,0 pontos 

1.1 Congressos, conclaves, simpósios, seminários, cursos, semanas 

científicas ou acadêmicas na área selecionada  

(Carga horária mínima do evento: 4 horas) 

 

Máximo 1,5 pontos 

 Até 1 evento 0,25 

 Entre 2 e 5 eventos 0,50 

 Entre 6 e 10 eventos 1,00 

 Mais de 11 eventos 1,50 

1.2   Congressos, conclaves, cursos semanas científicas ou acadêmicas fora 

da área selecionada (Carga horária mínima do evento: 4 horas) 

Máximo 0,5 pontos 

 

 Até 1 evento 0,25 

 Dois ou mais eventos 0,50 

2 ESTÁGIOS E BOLSAS Máximo 5,0 pontos 

2.1 Estágios extracurriculares realizados na área selecionada  Máximo 2,5 pontos 

 De 40 a 99 horas  0,75 

 Entre 100 e 360 horas  1,0 

 Entre 361 e 480 horas  1,5 

 Entre 481 e 600 horas  2,0 

 Mais de 600 horas  2,5 

2.2 Estágios extracurriculares realizados fora da área selecionada  Máximo 0,5 ponto 
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 A partir de 40 horas  0,5 

2.3 Bolsas concluídas (bolsista ou voluntário): monitoria, Iniciação 

científica e projetos de extensão  

Máximo 2,0 pontos 

 A cada 6 meses de bolsa 0,5 

3 ATIVIDADE CIENTÍFICA - Publicações  Máximo 1,75 pontos 

 Artigos publicados em periódicos indexados 0,50/artigo 

 Artigos aceitos para publicação (prelo) em periódicos indexados 0,50/artigo 

 Artigos completos, resumos expandidos ou resumos publicados em anais de 

eventos ou periódicos/revistas não indexados 

0,25/trabalho 

4 PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHAS DE PROFILAXIA E 

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA 

Máximo 0,5 pontos 

 Por evento 0,25 

5 COMISSÃO ORGANIZADORA DE EVENTOS, PARTICIPAÇÃO 

EM GRUPOS DE ESTUDOS/PESQUISA, REPRESENTAÇÃO 

DISCENTE EM COLEGIADOS (CONGREGAÇÃO, CONSELHOS, 

COMISSÕES) E ATIVIDADE ASSOCIATIVISTA 

 

Máximo 0,50 ponto 

 Por evento 0,25 

 Por filiação 0,25 

 Representação discente por ano 0,25 

 Participação em diretorias, grupos de estudo/pesquisa por ano 0,25 

6 PRÊMIOS E HONRARIAS Máximo 0,25 ponto 

 Por premiação ou honraria 0,25 
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 ANEXO II 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – COREMU 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL 

DE SAÚDE EM MEDICINA VETERINÁRIA 2019  

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME:_________________________________________________________________________________________ 

FILIAÇÃO:_____________________________________________________________________________________ 

PAI: ___________________________________________________________________________________________ 

MÃE: __________________________________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: _______________________________________________________________________ 

CIDADE:_____________________________________ESTADO:_________________________________________ 

IDENTIDADE:__________________________________________________________________________________ 

ÓRGÃO:___________________________C.P.F._______________________________________________________ 

SE É ESTRANGEIRO, POSSUI VISTO DE PERMANÊNCIA NO PAÍS? (   ) SIM    (   ) NÃO   

ESTADO CIVIL (   )SOLTEIRO(A)            (   )CASADO(A)        (  )DIVORCIADO (A)        (  )OUTROS    

ENDEREÇO:___________________________________________________________________________________ 

Nº___________COMPLEMENTO_____________BAIRRO______________________________________________ 

CIDADE____________________________UF________________ CEP_____________________________________ 

E-MAIL _______________________________________________________________________________________ 

FONES: celular:(        )______________________     Residencial (       )____________________________________  

 

PROGRAMA DE ESCOLHA: 

 

(          )  PROGRAMA DE MEDICINA VETERINÁRIA, DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA, CAMPUS 

RECIFE - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: 

 

(          ) PROGRAMA DE SANIDADE DE RUMINANTES, CLÍNICA DE BOVINOS, CAMPUS GARANHUNS 

 

 

Recife / Garanhuns, ____ de _________________ 2018. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

        ------- 
Foto 3x4 

Colada e 

Grampeada 

(      ) Clínica Médica de Pequenos Animais 

(      ) Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais 

(      ) Clínica Médica, Cirúrgica e da Reprodução de Grandes Animais 

(      ) Anestesiologia Veterinária 

(      ) Diagnóstico por Imagem 

 

(      ) Patologia Clínica Veterinária 

(      ) Patologia 

(      ) Medicina Veterinária Preventiva – Bacterioses 

(      ) Medicina Veterinária Preventiva – Viroses 

(      ) Medicina Veterinária Preventiva – Doenças Parasitárias 

(      ) Medicina Veterinária Preventiva – Saúde Pública  
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ANEXO III 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO 

 

Declaração de Autenticidade e de Veracidade Documental 

 

 

Eu, _____________________________________________________, portador do RG ___________ 

expedido pelo órgão __________, e do CPF ___________________, declaro, sob as penas da lei, que a 

documentação de comprovação de compatibilidade de perfil e informações que apresento para fins de inscrição 

no PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA 

PROFISSIONAL DE SAÚDE EM MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 

DE PERNAMBUCO - 2016 - da UFRPE, regido pelo Edital Nº 01/17 e suas retificações, são autênticas e 

integralmente verídicas, estando ciente que, se falsas forem, incorrerei nas penas do crime dos Art. 298 

(falsificação de documento particular) e Art. 299 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal, além das 

penalidades previstas no Edital. 

 

 

____________________________, ____ de__________ de 2018. 

 

______________________________________________________ 

                                Assinatura do Candidato 

 


