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INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO 
RESIDÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA DA PUCPR – CÂMPUS TOLEDO 

EDITAL N.º 04/2013 
 

O Hospital Veterinário do Curso de Medicina Veterinária da PUCPR – Câmpus Toledo, por meio 
de sua Comissão de Residência Médico Veterinária (COREMEVE), torna pública as normas a 
seguir, que regem a seleção dos candidatos à Residência Médico-Veterinária para ingresso em 
2013. 
 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 A Residência em Medicina Veterinária (RMV) é uma modalidade de ensino de pós-graduação 
lato sensu, em sistema presencial integral, que visa ao treinamento profissional em serviço 
supervisionado, aprimorando e capacitando médicos veterinários para profissão liberal, pesquisa 
e docência em suas várias vertentes. 
 

1.2 A oferta dos Programas de Residência Médico Veterinária (PRMV), a disposição de vagas e a 
duração de cada programa estão dispostos no quadro abaixo: 
 

PRMV Cód. Vagas Duração do PRMV 
Clínica Médica e Cirúrgica de Animais de Companhia  01 01 2 anos 
 

1.3 O Programa de Residência Médico Veterinária será desenvolvido no Hospital Veterinário do 
Câmpus Toledo, localizado na Rod. OT- 006, Linha Cristo Rei Km 5 Toledo/PR.    

 1.4.  A seleção de que trata este Edital será realizada em duas (2) fases distintas: 
Primeira fase, que consistirá de: 

a) Avaliação do Índice de Rendimento Acadêmico - IRA, obtido por meio do histórico escolar 
do curso de Graduação em Medicina Veterinária, de caráter classificatório; 

b) Avaliação do currículo, de caráter classificatório. 
 

Segunda fase, que consistirá de: 
a) Entrevista, de caráter classificatório. 

 
2. INSCRIÇÕES 
2.1 As inscrições deverão ser realizadas a partir do dia 12 de agosto de 2013 até o dia 23 de 
agosto de 2013, exclusivamente pelo site www.pucpr.br/concursos, com encerramento às 12h. A 
impressão do boleto será possível até às 14h, com vencimento na presente data. 
2.1.1 A Comissão de Residência Médico Veterinária organizadora do concurso não se 
responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas ou outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados. 
2.2 As informações prestadas no ato da inscrição são de única e exclusiva responsabilidade do 
candidato. O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas no formulário 
de inscrição e pelas consequências de eventuais erros ou omissões no preenchimento de 
qualquer de seus campos. 
2.2.1 A inexatidão ou irregularidade das informações prestadas ou dos documentos apresentados 
importará na eliminação do candidato do certame, em qualquer fase do Processo Seletivo, sem 
prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou penal cabíveis. 
2.3 Poderão inscrever-se no Processo Seletivo candidatos que: 

a) tenham concluído o Curso de Graduação em Medicina Veterinária reconhecido pelo MEC e 
que estejam com o seu diploma registrado no CRMV e não ultrapassem três anos de 
formados; 
b) tenham concluído o Curso de Graduação de Medicina Veterinária reconhecido pelo MEC 
num período máximo de dois anos;  
c) estejam cursando o último ano do Curso de Graduação de Medicina Veterinária 
reconhecido pelo MEC; e, 



2 

 

2.4 Após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto 
bancário e pagá-lo, preferencialmente, nas agências do Banco HSBC, até o final do expediente 
bancário ou via internet do dia 23 de agosto de 2013. 
2.5 O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais) para concorrer ao 
preenchimento da vaga ofertada para o Programa de Residência Médico Veterinária. 
2.6 O candidato deve tomar conhecimento de todas as informações prestadas neste Edital, 
dispondo a Comissão responsável pelo concurso o direito de excluir do processo seletivo aquele 
que não preencher o formulário de forma completa, correta e legível ou que fornecer dados 
comprovadamente inverídicos. Também poderá ser excluído o candidato que não atender a 
qualquer dos requisitos necessários para o preenchimento das vagas ofertadas neste edital. 
2.7 Não será aceita inscrição condicionada e/ou extemporânea. 
2.8 Não será aceita inscrição efetuada pelo correio ou similar. 
2.9 A inscrição somente será confirmada após a identificação eletrônica do pagamento do boleto 
bancário da taxa de inscrição. 
2.10 A inscrição do candidato implica na aceitação irrestrita das condições do Concurso tais 
como se acham estabelecidas no presente Edital e demais instruções constantes no link 
www.pucpr.br/concursos e outras complementares que sejam divulgadas pela Comissão, não 
podendo delas alegar desconhecimento. 
2.11 A inscrição em desacordo com este Edital será anulada em qualquer fase do processo 
seletivo e implicará na exclusão do nome do candidato da relação dos aprovados e a perda dos 
direitos decorrentes, mesmo que já tenha ocorrido a homologação do resultado final, sem 
restituição da taxa de inscrição. 
2.12 Uma vez efetivada a inscrição, com o respectivo depósito, o valor correspondente não será 
devolvido. 
 
3. DATA E LOCAL DAS FASES 
3.1 A primeira fase a): 
Os candidatos deverão postar a documentação especificada neste Edital até o dia 23 de agosto 
de 2013, via SEDEX, exclusivamente, para o Núcleo de Processos Seletivos da PUCPR, Rua 
Imaculada Conceição n.1155, Bairro Prado Velho, CEP 80215-901, Curitiba PR. 
3.1.1. Documentação necessária para análise do Índice de Rendimento Acadêmico - IRA:  
a) Fotocópia do Diploma e do Histórico Escolar da Graduação – (incluindo: dados do vestibular, 
carga horária por disciplina, semestre, ano, médias ou conceitos de aprovação e frequência).  
3.1.1.1 Documentos emitidos e validados com data de emissão de no máximo 3 anos, 
devidamente assinados e carimbados pela Instituição de Ensino Superior de origem.  
 3.1.1.2 Não serão aceitas documentações via fax ou ilegíveis, bem como fora do prazo 
estabelecido. 
3.2 A primeira fase b): 
Avaliação do currículo, 
3.2.1 A análise do currículo será realizada pela Comissão do Processo Seletivo. 
3.2.2 O currículo, Anexo I deste edital, deverá ser impresso, preenchido e enviado, juntamente 
com os documentos comprobatórios, para o endereço constante no item 3.1 até o dia 23 de 
agosto de 2013. 
3.2.3. O candidato que não enviar seu currículo na data e da forma estabelecida neste Edital será 
automaticamente desclassificado. 
3.2.4 Serão aceitos somente os currículos apresentados nos modelos contidos no anexo I deste 
edital, disponível no site www.pucpr.br/concursos. A apresentação de qualquer outro modelo de 
currículo, mesmo contendo as informações requisitadas, desclassificará automaticamente o 
candidato, bem como será imediatamente retido pela comissão do processo seletivo do concurso 
da Residência Médico Veterinária para fins de comprovação do descumprimento deste item do 
edital.  
3.2.5. Para análise do currículo serão considerados, conforme modelo do site, os tópicos abaixo e 
pontuados por uma única vez, exceto os que contenham ressalva em contrário. 
3.2.6. A nota da análise de currículo será atribuída segundo os valores parciais contidos no 
quadro e terá valor máximo de 100 pontos. 
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3.2.7. Não serão pontuados tópicos que não tiverem com as respectivas documentações 
comprobatórias. 
3.2.8. A avaliação do currículo atenderá aos seguintes critérios:  
a) Monitoria oficial na Instituição em que 
se graduou. 

Comprovante com papel timbrado 
da Instituição de Ensino. 

 

20 pontos 

b)Estágio Não Obrigatório (Extracurricular) Comprovante com papel timbrado 
da Instituição de Ensino. 

 

10 pontos 

c) Liga Acadêmica oficial, Centro 
Acadêmico, Diretório Acadêmico e 
Representação Estudantil da Instituição 
em que se graduou. 

 
Comprovante com papel timbrado 
da Instituição de Ensino. 

 
 

10 pontos 

d) Bolsa de Iniciação Científica oficial. Comprovante com papel timbrado 
da Instituição de Ensino. 

 

30 pontos 

e) Publicação de artigo científico 
publicado, trabalhos, recursos e anais 
como autor, coautor ou colaborador, em 
revista nacional ou internacional. 

 
Cópia da publicação, com o nome 
do candidato. 

10 pontos para 
cada artigo 
(máximo 20 

pontos) 
f) Participação em congresso, eventos, 
jornadas e simpósios nacional e 
internacional. 

Documento oficial do evento, 
constando a participação do 
candidato. 

 
10 pontos 

 
3.2.9. Não serão aceitos documentos emitidos por via eletrônica. 
3.3 A segunda fase (entrevista) para todos os candidatos aprovados na primeira fase do 
concurso, serão realizadas entre os dias 5 e 6 de setembro de 2013, no Hospital Veterinário do 
Câmpus Toledo, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, localizado na Rod. OT- 006, 
Linha Cristo Rei, Km 5 Toledo/PR, conforme ensalamento publicado www.pucpr.br/concursos. 
3.3.1 Para ingresso na sala de ENTREVISTA, o candidato deverá apresentar o  documento oficial 
de identidade. 
3.3.2 São documentos oficiais de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas 
pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores, Cédulas de Identidade fornecidas pelo Conselho de Classe – CRMV -, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação (na validade), 
Passaporte e Carteira de Reservista.  
3.3.3 Em caso de perda ou roubo de documentos, o candidato será admitido para realizar a 
prova, desde que se apresente no local que lhe foi designado e que seja possível fazer a 
identificação e verificação de seus dados junto à Comissão do Concurso antes da hora marcada 
para o início das provas, ocasião em que será colhida impressão digital do candidato. 
3.4 Será eliminado o candidato que: 
3.4.1 Não realizar qualquer das fases do processo seletivo (envio de documentação ou 
entrevista) estabelecendo-se  que não serão aceitas quaisquer alegações de caso fortuito ou 
estado de necessidade como escusas para a ausência. 
3.5 As entrevistas serão realizadas por uma banca examinadora constituída de três professores 
previamente escolhidos pela Comissão de Residência Médico Veterinária (COREMEVE) da 
PUCPR. 
3.6 A nota da entrevista será atribuída segundo a escala de zero (0) a dez (100) pontos. 
3.6.1 Para a entrevista serão avaliados os seguintes critérios: 

a) Domínio da expressão oral da norma padrão da língua portuguesa. 
b) Demonstração de conhecimento de coerência e de consistência acadêmico-científica para 

o PRMV.  
3.7 O cronograma das entrevistas será publicado no site www.pucpr.br/concursos.  
3.8 As entrevistas serão registradas em fichas individuais, por avaliador.  
3.9 A nota da entrevista será composta pela média das 3 (três) avaliações. 
3.10 Os candidatos classificados para a 2ª fase do processo seletivo que não comparecerem 
estarão automaticamente eliminados. 
 
4.DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
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4.1 A Comissão Organizadora do Concurso divulgará os resultados das fases da seleção na 
página da Internet www.pucpr.br/concursos, seguindo o seguinte cronograma:  

a)  Resultado provisório da avaliação do IRA e da análise curricular – dia 30 de agosto de 
2013 após às 17h. 

b) Resultado definitivo da avaliação do IRA e da análise curricular – dia 04 de setembro de 
2013 após às 17h. 

c) Resultado das entrevistas – dia 10 de setembro de 2013 após às 17h. 
d) Resultado final: 10 de setembro de 2013 após às 17h. 

 
5.RECURSOS: 
5.1 Caberá recurso sobre o resultado de análise do IRA e análise curricular provisória publicada, 
devidamente fundamentado e apresentado no formulário disponibilizado eletronicamente no site 
http://www.pucpr.br/concursos. 
5.2 O recorrente deverá observar os critérios estabelecidos, observando o seguinte cronograma 
para interposição dos recursos: 
b) Do resultado provisório da análise do IRA e análise curricular: partir das 9 horas, do dia 02 
de setembro de 2013 até às 17h, do dia 02 de setembro de 2013. 
5.3 Não será analisado o recurso: 
a) Manuscrito; 
b) Apresentado através de qualquer via que não a indicada no item 5.1 deste edital; 
c) Sem identificação da questão objeto do recurso; 
d) Que não estiver fundamentado; 
e) Que versar sobre o preenchimento do cartão-resposta. 
5.4 O recurso será apreciado pela Comissão de Processos Seletivos e Concursos e o resultado 
será comunicado ao requerente nos próprios autos do recurso, por via eletrônica. 
5.5 Uma vez julgados os recursos apresentados, não caberão outros recursos administrativos. 
5.6 Não caberá recurso para a segunda fase. 
 
6. CLASSIFICAÇÃO FINAL 
6.1 A nota final de cada candidato representará o somatório da pontuação em todas as fases do 
processo seletivo e será calculada da seguinte forma proporcional: 
 A= nota do IRA X peso 40; 
 B= nota do currículo X peso 20; 
 C= nota da entrevista X peso 40. 
 Nota Final = (Ax40)+(Bx20)+(Cx40) 
6.2 Serão considerados aprovados os candidatos melhor classificados até o número de vagas 
ofertadas. 
6.2.1 Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver, na seguinte ordem: 

a) maior nota no IRA (A); 
b) maior nota de currículo (B). 
c) maior nota na entrevista (C); 

6.2.2 Persistindo o empate, terá preferência: 
a) o candidato com mais idade – dia/mês/ano; 
b) o candidato com maior prole; 

6.3 A lista final dos aprovados será divulgada conforme item 4.1 deste Edital, por meio de relação 
que será divulgada pela Internet no site www.pucpr.br/concursos. 
6.4 Serão considerados suplentes os candidatos melhores colocados e que não conseguiram 
nota suficiente para estar entre os aprovados para preencher o número de vagas ofertadas. 
6.5 Na ocorrência da desistência ou impedimento de candidato melhor classificado, serão 
convocados suplentes para preenchimento das vagas, na ordem de classificação. 
6.6 Não havendo candidatos aprovados ou suplente a ser convocado, a vaga poderá ficar sem 
preenchimento, ou um novo concurso poderá ser marcado, dependendo da conveniência 
administrativa do Hospital Veterinário. 
6.7. Os candidatos que queiram solicitar a devolução dos currículos terão 30 (trinta) dias, pelo e-
mail: medvet2013tol@pucpr.br.  
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6.8 O candidato aprovado no Processo Seletivo que for convocado para o Serviço Militar 
obrigatório por um ano, deverá comparecer e apresentar, no dia da matrícula, documento 
comprobatório da convocação para ter assegurada a sua vaga no PRM de sua opção no ano 
seguinte. 
 
7. DA MATRÍCULA 
7.1 Os candidatos serão convocados em observância rigorosa à ordem de classificação em cada 
opção feita e a matrícula será realizada na secretaria do Curso de Medicina Veterinária. 
7.2 A data e o local para a realização da matrícula serão publicados no site 
www.pucpr.br/concursos  
7.3 O candidato classificado só poderá matricular-se no Programa de Residência para o qual foi 
aprovado. 
7.4 Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar à COREMEVE os seguintes 
documentos (originais e cópias): 
a) foto 3x4 colorida; 
b) Cédula de identidade; 
c) Comprovante de regularização do CPF 
d) Inscrição e/ou número do CRMV do Paraná; 
e) PIS/PASEP;  
f) certificado de conclusão do curso de medicina veterinária e/ou declaração de conclusão do 
curso. 
7.5 A formalização da matrícula se dará mediante: 

a) assinatura do contrato de matrícula de acordo com a duração do Programa de Residência 
Específico; 
b) assinatura do termo de compromisso do Residente com o programa e a regulamentação da 
respectiva Instituição; 
c) preenchimento do cadastro fornecido pela COREMEVE. 

7.6 O candidato aprovado no Processo Seletivo que for convocado para o Serviço Militar 
obrigatório por um ano, deverá comparecer e apresentar, no dia da matrícula, documento 
comprobatório da convocação para ter assegurado a sua vaga no PRMV de sua opção no ano 
seguinte. 
7.7 O candidato que não comparecer dentro do prazo marcado para efetivar a matrícula será 
considerado DESISTENTE, perdendo o direito à vaga. 
7.8 O candidato que, após a matrícula, desistir da vaga, será substituído pelo suplente, até o 
prazo máximo de 180 dias. 
7.9 A convocação dos candidatos classificados como suplentes para preenchimento de vagas 
decorrentes de desistência ou impedimento de candidato melhor classificado obedecerá a lista na 
forma indicada no item 6.3. 
7.10 A convocação dos candidatos classificados como suplentes será feita por meio de 
telefonema, e-mail ou telegrama registrado e enviado para o endereço constante no Formulário 
de Inscrição. Caso não o faça dentro do prazo estabelecido, será considerado como desistência 
da vaga e novo suplente será convocado, seguindo-se a ordem de classificação e tendo o 
mesmo prazo equivalente ao anterior para efetivar sua matrícula. 
7.11 Concluídos todos os requisitos para regularização da matrícula, o Residente será informado 
das demais formalidades e escalas relativas ao PRMV. 
7.12 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão do presente Processo 
Seletivo.  
 
 
 
Toledo, 12 de agosto de 2013. 
 
 
 

Humberto Maciel França Madeira 
Decano Escola de Ciências Agrárias e Medicina Veterinária 
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Anexo I 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 
 

RESIDÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA - 2013 

ANÁLISE DE CURRÍCULO 

Nome Completo:   

Programa de Residência pretendido:  
 

PARA A ANÁLISE DO CURRÍCULO SERÃO CONSIDERADOS OS TÓPICOS A SEGUIR: 

 Anexar os respectivos documentos comprobatórios das atividades realizadas em cada tópico. 

A)  Monitoria (20 pontos)  

1 
Local:  

 Disciplina:  

Período da Graduação:   

Duração:   
Total  

B) Estágio Não Obrigatório ( Extracurricular)  (10 pontos) 

1 
Local:  

 Disciplina:  
Total  

 

C)  Liga Acadêmica/Centro Acadêmico/Diretório Acadêmico/Representação Estudantil na IES (10 pontos) 

1 
Local:  

 Disciplina:  

Período da Graduação:   

Duração:   
Total  

 

D)  Bolsa de Iniciação Científica (30 pontos) 

1 Período da Graduação:   

Tema da Pesquisa:   

Duração:   
Total  

 
E)  Publicações de artigos, trabalhos, resumos e anais em eventos como autor /coautor em revista nacional, ou 
internacional (máximo 20 pontos) 
 Anexar os respectivos documentos comprobatórios das atividades realizadas em cada tópico. 

1 
Título da Publicação:   
Nome da Revista/Evento  

 

2 
Título da Publicação:   
Nome da Revista/Evento  

Total  
 
F)  Participação em congresso, eventos, jornadas e simpósios nacional ou internacional (10 pontos) 
 Anexar os respectivos documentos comprobatórios das atividades realizadas em cada tópico. 

1 
Nome do Congresso:   
Local / Data do Congresso:  

Total  
Total Geral  

 
 
____________________________(Assinatura do candidato) 

 


