
 
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA 

PUCPR – CÂMPUS TOLEDO 
EDITAL N.º 30/2016 – RESULTADO E RECURSO DA ANÁLISE  CURRICULAR  

 
 

 
O Hospital Veterinário do Curso de Medicina Veterinária da PUCPR – Câmpus Toledo, por meio de sua Comissão 
de Aprimoramento em Medicina Veterinária em conformidade com Edital Nº 30/2016 que rege a seleção dos 
candidatos ao Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária para ingresso em 2017, TORNA 
PÚBLICA a retificação do item 7.1 e 7.5.1 do Edital Nº. 30/2016. 
 
 
I. Acerca do item do Edital nº 30/2016, onde se lê:  
 
7.1. A Comissão do Processo Seletivo divulgará os resultados provisórios e definitivos no site 
http://www.pucpr.br/concursos, Link Aprimoramento em Medicina Veterinária - Toledo, Menu Resultado, seguindo o 
seguinte cronograma: 
a) Gabarito provisório das questões da prova objetiva - dia 20 de fevereiro de 2017, após às 20h;  
b) Resultado provisório da análise curricular – dia 01 de março de 2017, após às 17h. 
c) Gabarito oficial e resultado final – dia 10 de março 2017, após às 17h. 
 
 
Leia-se: 
 
7.1. A Comissão do Processo Seletivo divulgará os resultados provisórios e definitivos no site 
http://www.pucpr.br/concursos, Link Aprimoramento em Medicina Veterinária - Toledo, Menu Resultado, seguindo o 
seguinte cronograma: 
a) Gabarito provisório das questões da prova objetiva - dia 20 de fevereiro de 2017, após às 20h;  
b) Resultado provisório da análise curricular – dia 02 de março de 2017, após às 17h . 
c) Gabarito oficial e resultado final – dia 10 de março 2017, após às 17h. 
 
 
 
 
II. Acerca do item 7.5.1 do Edital nº 30/2016, onde  se lê:  
 
7.5.1. O recorrente deverá observar os critérios estabelecidos para a interposição e a data para interposição do 
recurso será no dia 02 de março de 2017. 
 
 
Leia-se: 
 
7.5.1. O recorrente deverá observar os critérios estabelecidos para a interposição e a data para interposição do 
recurso será no dia 03 de março de 2017 . 
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