
EDITAL UFMS/FAMEZ Nº 12, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019.

            A Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, por meio do Diretor da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia (FAMEZ ), no uso de suas atribuições, torna
pública a abertura de inscrições no concurso visando à seleção de
candidatos para preenchimento de 02 (duas) vagas remanescentes no
Programa de Residência Profissional em Saúde em Medicina
Veterinária, Área de Concentração: Anatomia Patológica
Veterinária, para ingresso em 2019.

 

DAS DATAS IMPORTANTES

EVENTO DATA

INSCRIÇÕES  25 de fevereiro a 08 de
março de 2019

Homologação das inscrições e divulgação de ensalamento
  11 de março de 2019

1ª FASE: PROVA OBJETIVA
 
Prova Objetiva
  12 de março de 2019
Divulgação do gabarito
  12 de março de 2019
Recurso ao resultado do gabarito
  13 de março de 2019
Resultado do recurso do gabarito
  14 de março de 2019
Divulgação do resultado da 1ª fase
  14 de março de 2019

2ª FASE: ANÁLISE DE CURRÍCULO
 
Entrega dos documentos e currículo
  15 de março de 2019
Resultado da 2ª Fase
  15 de março de 2019
Recurso ao resultado da análise do currículo
  18 de março de 2019
Resultado final
  19 de março de 2019
Matrícula
  21 de março de 2019
Início das atividades
  25 de março de 2019

*A divulgação do ensalamento para a 1ª fase ocorrerá na sala da COE-FAMEZ (Comissão de
Estágio da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS). Av. Senador Filinto Muller,
Nº 2443, Vila Ipiranga. Campo Grande, MS. CEP 79.070-460.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. 1 - O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no presente Edital e

conduzido por uma Comissão de Seleção nomeada pela direção geral da
FAMEZ/UFMS.

1. 2 - O Processo Seletivo destina-se a classificar candidatos portadores de diploma de
Graduação em Medicina Veterinária, devidamente expedido e registrado em
instituições de ensino reconhecidas pelo MEC, e candidatos portadores de diploma
obtido em instituições de ensino superior estrangeiras, devidamente revalidado no
Brasil.

1. 3 - Poderão também inscrever-se no Processo Seletivo candidatos em fase de
conclusão de curso de graduação desde que possam concluí-lo até a data da
matrícula.

2. 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no presente Edital e
conduzido por uma Comissão de Seleção nomeada pela direção geral da
FAMEZ/UFMS.

1.2. O Processo Seletivo destina-se a classificar candidatos portadores de diploma de
Graduação em Medicina Veterinária, devidamente expedido e registrado em
instituições de ensino reconhecidas pelo MEC, e candidatos portadores de diploma
obtido em instituições de ensino superior estrangeiras, devidamente revalidado no
Brasil.

1.3. Poderão também inscrever-se no Processo Seletivo candidatos em fase de
conclusão de curso de graduação desde que possam concluí-lo até a data da
matrícula.

 

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. Ao inscrever-se o candidato declara:

2.1.1. O conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, sob as penas
da lei que, após a seleção no processo e no ato da matrícula, irá satisfazer às
condições exigidas para cursar o Programa de Residência Profissional em Saúde -
Medicina Veterinária;

2.1.2. Ter disponibilidade para dedicação exclusiva em tempo integral ao Programa
de Residência, não possuir vínculo empregatício ou estar dispensado nas formas da
lei, no período da realização da mesma (Lei nº 11.129/2005, art. 13, § 2º).

2.2. Período

As inscrições ficarão abertas a partir das 8h00min (horário oficial do Estado de Mato
Grosso do Sul) do dia 25 de fevereiro de 2019 até as 15h30min (horário oficial do
Estado de Mato Grosso do Sul) do dia 08 de março de 2019.

2.3. Instruções

2.3.1. Para inscrever-se, o candidato deverá preencher o "Requerimento de
Inscrição" disponível no endereço eletrônico <https://famez.ufms.br/pos-
graduacao/programa-em-residencia-veterinaria/selecao/>, assinar e enviar ao e-mail
(prepromv.famez@ufms.br).

2.3.2. O “Requerimento de Inscrição”, deverá estar em posse do candidato na 1ª fase
do concurso no dia da Prova Objetiva para comprovação da inscrição.

2.4. NÃO HÁ TAXA DE INSCRIÇÃO e portanto não será gerada a Guia de
Recolhimento da União (GRU).

2.5. Serão de total responsabilidade do candidato as informações dos dados
cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da lei.

2.5.1. A declaração falsa ou inexata de dados e apresentação de documentos falsos
ou graciosos determinarão o imediato cancelamento da inscrição irregular e a
consequente anulação de todos os atos relativos à mesma.

2.6. O candidato que necessitar de condição especial para a realização das provas
deverá solicitá-la até o último dia das inscrições, por escrito, das 8h00 às 11h00 e das
13h00 às 15h30 à COE-FAMEZ, no endereço citado no subitem 9.5 deste Edital.

3. DAS VAGAS:

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DURAÇÃO BOLSAS
CONFIRMADAS

TOTAL DE
VAGAS
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CONFIRMADAS VAGAS

Anatomia Patológica Veterinária 2 anos 2 2

Obs.: Todas as bolsas são pagas pela Coordenação Geral de Residências de
Saúde/DHR/Sesu/MEC, conforme legislação vigente.  O candidato tem ciência de que
o pagamento das bolsas será realizado pelo Ministério da Saúde e que em nenhuma
hipótese será aceito qualquer outro tipo de conta, que não seja CONTA SALÁRIO. Os
dados bancários devem ser de Bancos credenciados, a saber: Banco do Brasil S/A,
Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco S/A, Itaú Unibanco S/A e Banco
Santander (Brasil) S/A.

4. DA DATA, DO HORÁRIO E DO LOCAL DO PROCESSO SELETIVO

4.1. 1ª FASE: PROVA OBJETIVA:

Data: 12 de março de 2019

Horário: 8h00min às 10h00min (horário do Estado de Mato Grosso do Sul).

Local: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, Campo Grande/MS.

 

4.2.  2ª FASE: ANÁLISE DO CURRÍCULO (Entrega de documentos):

Dia: 15 de março de 2019.

Horário: das 8h00min às 11h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul).

Local: Sala da COE-FAMEZ - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande/MS.

5. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

5.1. 1ª FASE: PROVA OBJETIVA:

5.1.1. Prova eliminatória, que será avaliada de zero a dez pontos, composta por
questões objetivas do tipo múltipla escolha, contendo cada questão um enunciado e
quatro alternativas identificadas pelas letras “a”, “b”, “c” e “d”, com apenas uma
alternativa correta.

5.1.2. A prova conterá 20 questões de conhecimento específico da área profissional
indicada na inscrição. A sugestão de bibliografia encontra-se no ANEXO III deste
Edital.

5.1.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com
antecedência mínima de 30 minutos, munido de caneta de tinta azul ou preta,
“Requerimento de Inscrição” e o original de algum dos seguintes documentos:

5.1.3.1. Cédula de identidade – RG;

5.1.3.2. Carteira Nacional de Habilitação, com foto, dentro do prazo de validade; ou

5.1.3.3. Passaporte com visto de permanência no Brasil.

5.1.4. O documento apresentado deverá estar em perfeitas condições, de forma a
permitir a identificação do candidato com clareza. Somente será admitido às salas de
prova o candidato que estiver munido de documento original, que bem o identifique,
com foto.

5.1.5. Durante a prova não será permitida a comunicação entre os candidatos, a
utilização de equipamentos eletrônicos de qualquer espécie e/ou similares, a utilização
de livros, anotações, réguas de cálculos, impressos ou qualquer outro material de
consulta, bem como qualquer material que não seja o estritamente necessário para a
realização das provas.

5.1.6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o
atraso ou a ausência do candidato.

5.1.7. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:

5.1.7.1. Apresentar-se após o horário estabelecido;

5.1.7.2. Não apresentar documento de identificação, nos termos deste Edital;

5.1.7.3. Não comparecer a uma das provas, ou em todas, seja qual for o motivo
alegado;

5.1.7.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;

5.1.7.5. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;

5.1.7.6. Não devolver o caderno de provas e a folha de respostas no final do tempo
estipulado para a realização da prova;

5.1.7.7. Estiver fazendo uso de equipamentos eletrônicos ou de comunicação, tais
como: telefone celular, relógio digital com calculadora ou função similar, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares,
bem como protetores auriculares;

5.1.7.8. Estiver usando boné ou chapéu de qualquer espécie; e

5.1.7.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.

5.1.8. O candidato não poderá entrar no local de prova portando equipamentos como
os indicados no subitem 5.1.7.7 deste Edital.

5.1.9. Não haverá, em hipótese alguma, prorrogação do tempo estipulado para a
aplicação da prova.

5.1.10. Será aprovado na Prova Objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior
a 6,0 (60% de acertos).

5.1.11. A comissão de seleção não se responsabiliza por perdas ou danos de
documentos ou objetos ocorridos nos locais de realização das provas.

5.1.12. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação após duas horas de seu
início.

5.1.13. O gabarito da prova será afixado no dia 12 de março de 2019, a partir das
13h00, próximo à entrada da sala da COE-FAMEZ.

5.1.14. Os recursos contra o gabarito serão recebidos no dia 13 de março de 2019
na sala da COE-FAMEZ, das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h30 , e devem ser
apresentados conforme modelo disponível no ANEXO IV.

5.1.15. A lista classificatória da 1ª Fase será afixada na entrada na sala da COE-
FAMEZ no dia 14 de março de 2019.

5.1.16. Serão convocados para a 2ª Fase do Processo Seletivo os candidatos
aprovados e classificados na 1ª Fase, na ordem decrescente de desempenho. Por
motivo de empate, os candidatos serão convocados igualmente para a segunda fase
da seleção.

 

5.2. 5.2. 2ª FASE: ANÁLISE DE CURRÍCULO:

5.2.1. Os candidatos convocados para a 2a fase deverão entregar pessoalmente, das
8h00 às 11h00, na Sala da COE-FAMEZ, no dia 15 de março de 2019, os seguintes
documentos:

Ficha de Análise de Currículo (ANEXO I), devidamente identificada, preenchida e
assinada.

Cópia do histórico escolar de graduação.

Currículo Lattes versão impressa (disponível para preenchimento no endereço
eletrônico http://lattes.cnpq.br).
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Cópias dos documentos comprobatórios que serão analisados na 3ª fase do Processo
de Seleção, conforme Ficha de Análise de Currículo (ANEXO I).

5.2.2. O Histórico Escolar, o Currículo Lattes e as cópias dos documentos
comprobatórios deverão ser encadernados em espiral, juntamente com a Ficha de
Análise de Currículo como primeira página, e entregues em envelope lacrado
devidamente identificado com o nome completo do candidato e a Área de
Concentração no verso.

5.2.3. O preenchimento da Ficha de Análise de Currículo é de responsabilidade do
candidato e os documentos comprobatórios deverão seguir a mesma sequência dos
elementos presentes na Ficha de Análise de Currículo.

5.2.4. Para aqueles que não entregarem os documentos comprobatórios na forma, no
prazo e no local estipulado será atribuída nota ZERO nesta etapa do Processo de
Seleção.

5.2.5. Fica reservado à Comissão de Avaliação o direito de exigir a apresentação dos
documentos originais para conferência.

5.2.6. Para efeito de avaliação, todas as atividades previstas deverão estar
concluídas.

5.2.7. Somente serão considerados os documentos comprobatórios concluídos até a
data de início das inscrições deste Processo de Seleção.

5.2.8. Para efeito de pontuação, cada título será considerado uma única vez.

5.2.9. Não serão considerados os certificados cuja carga horária seja incompatível
com o período de realização da atividade.

5.2.10. Não serão computados documentos que não consignem, de forma expressa e
precisa, as informações necessárias à sua avaliação, assim como aqueles cujas
cópias estiverem ilegíveis, mesmo que parcialmente.

5.2.11. Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado
quando traduzido para a Língua Portuguesa, por Tradutor Juramentado.

5.2.12. Os documentos de conclusão de curso de graduação ou pós-graduação,
expedidos em língua estrangeira, deverão estar revalidados por Instituição de Ensino
Superior no Brasil, conforme Art. 48 da Lei nº 9394/96, de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

5.2.13. Os documentos, após sua entrega, não poderão ser substituídos ou devolvidos
e não será permitido acrescentar outros documentos aos já entregues.

5.2.14. O resultado da 2ª Fase será divulgado através de edital específico no dia 15 de
março de 2019, no período da tarde na sala da COE-FAMEZ.

5.2.15. Os recursos quanto a esse resultado serão recebidos no dia 18 de março de
2019, na sala da COE-FAMEZ, das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h30, utilizando
para isso o modelo de formulário disponível no ANEXO IV.

5.2.16. O resultado do recurso será divulgado juntamente com o resultado final do
Processo Seletivo.

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

6.1. A nota final será composta pela somatória da nota da prova objetiva (mínimo de
60% de acertos), com peso 3, e da nota da análise do currículo, com peso 2.

6.2. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota
final, em número equivalente ao triplo do número de vagas oferecidas para a área de
concentração, obedecendo-se o número de bolsas disponíveis por programa para o
presente Processo Seletivo.

6.3. Em caso de empate na nota final, na última posição disponível, serão utilizados
como critérios de desempate, sucessivamente:

6.3.1. Maior nota na prova objetiva;

6.3.2. Maior pontuação na análise do currículo;

6.3.3. Maior idade.

6.3.4. O resultado final do concurso será afixado próximo à sala da COE-FAMEZ, no
dia 19 de março de 2019, por ordem classificatória, com os números de inscrição e
os nomes dos candidatos.

 

7. DOS RECURSOS

7.1. A interposição de recursos sobre o presente Edital deverá ser encaminhada e
protocolada na sala da COE-FAMEZ até as 15h59min do dia útil subsequente à
publicação de cada resultado, utilizando modelo disponível no ANEXO IV.

7.2. Caberá recurso ao indeferimento das inscrições, ao gabarito da prova da 1ª Fase
(Prova Objetiva) e ao resultado da Análise do Currículo. Serão analisados os recursos
encaminhados por escrito, devidamente fundamentados por literatura. Serão
desconsiderados questionamentos sobre o preenchimento do cartão-resposta.

7.3. Serão desconsiderados os recursos protocolados fora do prazo estabelecido ou
aqueles que não estiverem devidamente justificados e fundamentados.

7.4. O recurso deverá ser apresentado por requerimento e entregue na sala da COE-
FAMEZ em duas vias (original e fotocópia), contendo o nome do candidato, número do
documento de identificação, número de inscrição e a opção da Área Profissional. O
recurso interposto por procurador só será aceito se estiver acompanhado da
procuração (ANEXO II deste Edital), com firma reconhecida e fotocópia do
documento de identidade do procurador.

7.5. Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, fac-símile, e-mail,
telegrama ou outro meio não especificado neste Edital.

7.6. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos
os candidatos presentes na prova, independentemente de formulação de recurso.

7.7. Em hipótese alguma será deferido o pedido de vista ao cartão de respostas do
candidato ou revisão, seja qual for o motivo alegado.

 

8. DA MATRÍCULA

8.1. Período: 21 de março de 2019, das 7h00min às 11h30min e das 13h00min às
15h30min;

8.2. O não comparecimento neste prazo, para efetuar a matrícula, implicará a
desistência do candidato e consequente convocação do candidato suplente na área
profissional específica, na ordem de classificação;

8.3. Local: Sala da COE-FAMEZ.

8.4. Os candidatos serão convocados para matrícula obedecendo-se, rigorosamente,
à ordem de classificação na opção feita no ato da inscrição.

8.5. Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues,
OBRIGATORIAMENTE, via correio eletrônico (prepromv.famez@ufms.br). No ato da
matrícula os documentos originais devem ser apresentados para conferência com os
enviados por e-mail:

8.5.1. Para brasileiros: fotocópia do Registro Geral de Identidade (RG); para
estrangeiros: fotocópia da carteira do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro).

8.5.2. Fotocópia do diploma de graduação (frente e verso) ou declaração com data
recente de que concluiu o curso de graduação na área pretendida.

8.5.3. Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
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8.5.4. PIS/PASEP (caso não tenha, preencher o requerimento no ato da matrícula).

8.5.5. Título de eleitor e documento comprobatório de votação na última eleição ou
documento do Tribunal Regional Eleitoral do cumprimento de suas obrigações legais.

8.5.6. Fotocópia do Registro no Conselho Profissional de Medicina Veterinária ou
declaração/protocolo de entrada do Registro.

8.5.7. Certidão de nascimento ou casamento.

8.5.8. Para os candidatos graduados no exterior: fotocópia e original do diploma
revalidado por Universidade Pública Brasileira, na forma da lei e, se estrangeiro,
também deverá apresentar fotocópia e original do visto de permanência, do exame de
proficiência da língua portuguesa comprovada por instituição oficial e fotocópia legível
do Registro no Conselho Profissional de Medicina Veterinária.

8.5.9. Carteira de vacinação atualizada, incluindo a vacina antirrábica humana e o
resultado da titulação.

8.5.10. Apólice de seguro contra acidentes pessoais, adquirida através de Corretora
de Seguros ou Instituição Bancária, com vigência mínima igual ao período de
permanência na vaga do PREPROMV (dois anos).

8.5.11. Comprovante bancário (cartão).

8.5.12. Comprovante de endereço atualizado (últimos 3 meses).

8.5.13. Para os homens, comprovação de estar quite com as obrigações do serviço
militar (Certificado de Dispensa de Incorporação ou Certificado de Reservista).

8.6. PARA CADASTRO NO SIAPE

8.6.1. Preencher formulário SIAPE (ANEXO V) e enviá-lo para o e-mail
(prepromv.famez@ufms.br) junto com os seguintes documentos anexos:

8.6.1.1. 1 (uma) Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

8.6.1.2. 1 (uma) Fotocópia do Registro Geral de Identificação (RG).

8.6.1.3. 1 (uma) Fotocópia do Título de Eleitor.

8.6.1.4. 1 (uma) Fotocópia da Certidão de Quitação com as Obrigações Eleitorais.

8.6.1.5. 1 (uma) Fotocópia do Passaporte (se tiver).

8.6.1.6. 1 (uma) Fotocópia do Atestado de Reservista (sexo masculino).

8.6.1.7. 1 (uma) Fotocópia do PIS/PASEP.

8.6.1.8. 1 (uma) Fotocópia do comprovante de endereço (mesmo do cadastro).

8.6.1.9. 1 (uma) Fotocópia do comprovante bancário (folha de cheque, extrato bancário
ou cópia legível do cartão).

8.7. A matrícula poderá ser feita por meio de procuração, caso o candidato não possa
comparecer pessoalmente, utilizando-se o modelo de procuração (ANEXO II) com
firma reconhecida e fotocópia do Registro Geral de Identidade (RG) do procurador.

8.8. Não será aceita matrícula, em hipótese alguma, na falta de qualquer um dos
documentos mencionados nos itens anteriores.

8.9. A matrícula implicará o compromisso e aceitação, por parte do candidato, das
disposições estabelecidas pelo Regimento Interno do Programa.

 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES

9.1. Início das atividades no Programa: 25 de março de 2019.

9.2. Carga horária de atividades exigida dos residentes: 60 horas semanais.

9.3. Os candidatos que ingressarem na Residência Profissional em Saúde - Medicina
Veterinária farão jus a uma bolsa de acordo com o estabelecido no item 3 deste Edital.

9.4. A documentação dos candidatos não aprovados permanecerá na Secretaria do
Programa (PREPROMV/FAMEZ) por até três meses após a divulgação do resultado
final. Findo este período, a documentação será inutilizada.

9.5. Mais informações poderão ser obtidas preferencialmente pelo e-mail
prepromv.famez@ufms.br ou pelo telefone (67) 3345-3601/3544. Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia. Av. Senador Filinto Muller, Nº 2443, Vila Ipiranga.
Campo Grande, MS. CEP 79070-460.

FABRÍCIO DE OLIVEIRA FRAZÍLIO.
3.  
4. EDITAL UFMS/FAMEZ Nº 12, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019.
5.  
6. ANEXO I
7.  
8. Pontuação do Currículo Lattes

 

 
NOME:

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
 

      

ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO  LIMITE 
NÚMERO DE

COPROVANTES  
   ( C )

PONTUAÇÃO     
(V X C)

1 Curso de Especialização lato sensu concluído na área
pretendida 0,50 por curso 0,50   

2 Curso de Especialização lato sensu concluído fora da
áraea pretendida 0,25 por curso 0,25   

3 Participação em cursos (exceto lato sensu) na área
pretendida  0,60   

3.1 Até 10 horas 0,05 por curso 0,10   
3.2 De 10 a 50 horas 0,10 por curso 0,20   
3.3 Mais de 50 horas 0.15 por curso 0,30   

4 Participação em cursos (exceto lato sensu) fora da área
pretendida  0,30   

4.1 Até 10 horas 0,025 por curso 0,05   
4.2 De 10 a 50 horas 0,05 por curso 0,10   
4.3 Mais de 50 horas 0,075 por curso 0,15   

5 Experiência profissional na área pretendida 0,5 por semestre 1,00   

6 Estágio Extracurriculares na área pretendida 0,20 por 100 horas 0,80   

7 Estágio Extracurriculares fora da área pretendida 0,10 cada 100 horas 0,40   

8 Estágio Curricular Supervisionado na área pretendida 0,25 cada 100 horas 1,00   

9 Exercício de Monitoria Concluído (bolsista ou voluntário) 0,25 por semestre 0,50   

10 Participação em Programas de Iniciação Científica ou
Extensão Concluído (bolsista) 0,35 por programa 0,80   
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11 Participação em Programas de Iniciação Científica ou
Extensão Concluído (voluntário) 0,35 por programa 0,80   

12 Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa ou
Extensão (participante / colaborador) 0,20 por projeto 0,60   

13 Artigo completo na área pretendida, publicado em
periódico científico indexado 0,25 por artigo 0,50   

14 Artigo completo fora da área pretendida, publicado em
periódico científico indexado 0,125 por artigo 0,25   

15 Artigo completo na área pretendida, publicado em
periódico científico não indexado 0,10 por artigo 0,20   

16 Resumo em anuais e eventos na área pretendida 0,10 por resumo 0,30   

17
Participação em eventos na área pretendida (palestra,
congressos,seminários, semanas, simpósios, mostras,
workshops, encontros e afins)

 0,60   

17.1 Até duas horas 0,015 por evento 0,03   
17.2 Entre duas e quatro horas 0,025 por evento 0,05   
17.3 Entre quatro e oito horas 0,035 por evento 0,07   
17.4 Entre oito e 40 horas 0,075 por evento 0,15   
17.5 Mais de 40 horas 0,15 por evento 0,30   

18
Participação em eventos fora da área pretendida
(palestra, congressos,seminários, semanas,
simpósios, mostras, workshops, encontros e afins)

 0,30   

18.1 Até duas horas 0,005 por evento 0,01   
18.2 Entre duas e quatro horas 0,010 por evento 0,02   
18.3 Entre quatro e oito horas 0,025 por evento 0,05   
18.4 Entre oito e 40 horas 0,035 por evento 0,07   
18.5 Mais de 40 horas 0,075 por evento 0,15   
19 Organização de Eventos 0,15 por evento 0,30   
20 Apresentação de Trabalho em eventos na área

pretendida 0,10 por trabalho 0,30   

 

EDITAL UFMS/FAMEZ Nº 12, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019.

ANEXO II

PROCURAÇÃO

Candidato: Utilize este modelo de procuração para protocolar inscrição, matrícula e/ou recurso, de
acordo com a necessidade e/ou conveniência.

__________________________________________________________ filho/a de
_____________________________________________________________ e de
_________________________________________________________ nascido/a aos
________ dias do mês de _________________________ de _________, na cidade de
_______________________________________ Estado de (sigla) _______, domiciliado/a e
residente na rua __________________________________________________ nº. ________,

Complemento ___________________, bairro __________________________________, na
cidade de ___________________________________________ Estado de (sigla) _______,
portador do documento de identidade RG ______________________ expedido pelo
________________, em ____/_____/_______, CPF n.º______.______.______ - ____ pela
presente nomeia e constitui seu bastante procurador (a)
____________________________________________________ brasileiro/a, domiciliado/a e
residente na rua ____________________________________ nº. ________, complemento
_________________, bairro ________________________________, na cidade de
________________________________________ Estado de (sigla) _______, portador do
documento de identidade RG _________________________ expedido pelo ______________,
em ____/_____/_______, CPF n.º______.______.______ - ____, para fim específico de
INSCRIÇÃO, MATRÍCULA e/ou RECURSO, assumindo total responsabilidade pelo que seu
presente procurador vier a efetivar.

 

_____________________ (cidade), ____ de ___________________ de20__.

 

_____________________________ _____________________________

Candidato/a                                                               Procurador (a)

Tel.                                                                            Tel.

Cel.                                                                            Cel.

e-mail                                                             e-mail

 

 

O candidato e/ou seu procurador são responsáveis pelas informações prestadas na inscrição,
arcando o candidato e/ou seu procurador com as consequências de eventuais erros de
preenchimento.
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ANEXO III
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA A 1ª FASE

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

ANATOMIA PATOLÓGICA VETERINÁRIA

BARROS, C.S.L., DRIEMEIER, D., DUTRA, I.S., LEMOS, R.A.A. Doenças do Sistema Nervoso
de Bovinos no Brasil. São Paulo: AGNS, 2006.

JUBB, K.V.F, KENNEDY, P.C., PALMER’S., N. Pathology of Domestic Animals. 5. ed.
California: Academic Press, 3 volumes, 2007.

MCGAVIN M.D. & ZACHARY J.F. Bases da Patologia em Veterinária. 4ª ed.

Elsevier, Rio de Janeiro. 2009. 877p.

SANTOS, R.L. & ALESSI, A.C. Patologia Veterinária. São Paulo: Roca, 2010. 892p.

TOKARNIA, C.H.; PEIXOTO, P.V.; BARBOSA, J.D.; BRITO, M.F.; DÖBEREINER, J. Deficiências
Minerais em Animais de Produção. Ed. Helianthus: Rio de Janeiro, 2010. 191p.

TOKARNIA C.H., Brito M.F., Barbosa J.D., Peixoto P.V. & Döbereiner J. Plantas Tóxicas do
Brasil. 2ª ed. Editora Helianthus, Rio de Janeiro.2012. 586p.
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ANEXO IV - MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
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RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PROFISSIONAL
EM SAÚDE - MEDICINA VETERINÁRIA, publicado no edital nº....................., da Pró-Reitoria
dePesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Eu,............................................................................................, portador do CPF
nº............................................., requerimento da inscrição nº......................., para concorrer a uma
vaga no Programa de Residência Profissional em Saúde - Medicina Veterinária,apresento recurso
junto à Comissão, contra decisão que consta no referido edital. A decisão objeto de contestação
é:  (explicitar a decisão que está contestando)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos: 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                              

            Local,......de......................de 20__.

_______________________________________________

Nome completo Assinatura do candidato
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ANEXO V – FORMULÁRIO SIAPE

 

CADASTRO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA/RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS PARA EFETIVAÇÃO DO
CADASTRO JUNTO AO SISTEMA DE PESSOAL – SIAPE, COM LETRA LEGÍVEL

 

NUMERO DO CPF:
___________________________________________________________________

NOME:
______________________________________________________________________________

SEXO:________ DATA DE NASCIMENTO: ____________ ___         GRUPO SANGUÍNEO:
________

NOME DO PAI:
______________________________________________________________________

NOME DA MAE:
_____________________________________________________________________

CIDADE NASCIM.: _____________________________________________________          
UF:___________

ESCOLARIDADE:
____________________________________________________________________

ESTADO CIVIL : _______________          COR/ORIGEM ETNICA : ________

DEFICIENCIA FISICA: ______________ QTDE DEPENDENTES ECONOMICAMENTE:
________

SIT.NACIONALI: ____________________________

IDENTIDADE------> NUMERO: ____________________                    ORGAO EXPEDIDOR:
________

UF: _______       DATA EXPEDICAO: ___________

TIT.ELEITORAL---> NUMERO: ____________________________                               UF:
___________

ZONA: _________            SECAO: _________                         DATA DE EMISSAO:
_____________

COMP.MILITAR----> NUMERO: ____________________ ORGAO DE EXPEDICAO:
___________

SERIE: _____________

CART.TRABALHO NUMERO: ____________________     SERIE: ____________    UF: ______

CART.MOTORISTA NUMERO: ____________________   REGISTRO: __________                UF:
______

EXPEDICAO: ____________________     CATEGORIA: ____________________

PRIMEIRA HABILITACAO: ____________________        VALIDADE: ____________________

PIS/PASEP NUMERO: ______________________ PASSAPORTE NUMERO:
________________

DATA DO PRIMEIRO EMPREGO: ____________________

LOGRADOURO : __________________________________________          NUMERO: _______

COMPLEMENTO: __________________________             
______________________________________

BAIRRO:
____________________________________________________________________________

MUNICÍPIO  : __________________________________________  UF: __________________

PAIS: ___________________________    CEP:_________________              CX POSTAL  :
_______________

TELEFONE: DDD: _____ FONE: ____________________________              RAMAL:
___________________

FAX: DDD: _____ FONE: :______________________________

END. ELETRONICO:
__________________________________________________________________

CONTA SALÁRIO PARA DEPOSITO DO PAGAMENTO

BANCO: ____________________________           AGÊNCIA:
________________________________

ENDEREÇO AGÊNCIA:
_______________________________________________________________

NUMERO DA CONTA: _________________________________________

Campo Grande – MS, ____ de _____________________ de __________.

 

____________________________________________________

ASSINATURA

Documento assinado eletronicamente por Fabricio de Oliveira
Frazilio, Diretor(a), em 21/02/2019, às 13:10, conforme horário
oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1065665 e o código CRC
6591FD2E.

GABINETE DA DIREÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000488/2019-21 SEI nº 1065665
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