
INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO  
RESIDÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA 2011 

EDITAL N.º 01/2010 
 

O Hospital Veterinário do Curso de Medicina 
Veterinária, por sua Comissão de Residência 
Médico Veterinária, torna pública as normas a 
seguir, que regem a seleção dos candidatos à 
Residência Médico Veterinária para ingresso 
em 2011. 
 
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 o 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 dos mesmos estão dispostos 
no quadro abaixo: 
 

PRMV Cód. Vagas Duração do 
PRMV 

Diagnóstico por 
Imagem 

001 1 2 anos  
 

Clínica e Cirurgia 
de Animais de 
Companhia  

002 2 2 anos  
 

Clínica e Cirurgia 
de Equinos 

003 1 2 anos 

Clínica e Cirurgia 
de Animais 
Selvagens 

004 1 1 ano 

Anestesiologia 
Veterinária 

005 1 2 anos  

Clínica e Cirurgia 
e Reprodução de 
Ruminantes 

 
006 

 
2 

 
2 anos 

 
 
1.3 O local de desenvolvimento dos Programas 
de Residência Médico Veterinária será: 

a) O Programa de Residência em 
Diagnóstico por Imagem é realizado na 
Unidade Hospitalar para Animais de 
Companhia (UHAC), no Município de 
São José dos Pinhais, Paraná, e na 

Unidade Hospitalar para Eqüinos (UHE) 
da PUCPR, em Curitiba; 

 
b) O programa de Residência em Clínica e 

Cirurgia de Animais de Companhia é 
realizado integralmente na Unidade 
Hospitalar de Animais de Companhia 
(UHAC) no Município de São José dos 
Pinhais – Paraná; 

 
c) O programa de Residência em Clínica e 

Cirurgia em Eqüinos é realizado na 
Unidade Hospitalar para Eqüinos da 
PUCPR, localizado no Regimento da 
Cavalaria Coronel Dulcídio, Curitiba – 
Paraná; no Núcleo do Pró-Ação de 
Tijucas do Sul, no município de Tijucas 
do Sul, Paraná; e também, na Unidade 
Hospitalar de Animais de Fazenda 
(UHAF), localizado na Fazenda 
Experimental Gralha Azul, no Município 
de Fazenda Rio Grande – Paraná; 

 
d) O programa de Residência em Clínica e 

Cirurgia de Animais Selvagens é 
realizado no Centro de Triagem de 
Animais Selvagens (CETAS), no 
Município de Tijucas do Sul; na Unidade 
Hospitalar de Animais de Companhia 
(UHAC), no Município de São José dos 
Pinhais, Paraná; e na Unidade 
Hospitalar para Animais de Fazenda 
(UHAF) da PUCPR, no Município de 
Fazenda Rio Grande, Paraná. 

 
e) O Programa de Residência em 

Anestesiologia é realizado na Unidade 
Hospitalar para Animais de Companhia 
(UHAC), no Município de São José dos 
Pinhais, Paraná, e na Unidade 
Hospitalar para Eqüinos (UHE) da 
PUCPR, em Curitiba. 

 
f) O programa de Residência em Clínica, 

Cirurgia e Reprodução de Ruminantes é 
integralmente realizado na Unidade 
Hospitalar de Animais de Fazenda 
(UHAF), localizado na Fazenda 



Experimental Gralha Azul, no Município 
de Fazenda Rio Grande - Paraná. 
 

1.4 A seleção de que trata este Edital será 
realizada em duas (2) fases distintas: 

a) primeira fase, que consistirá de prova 
objetiva específica de caráter 
eliminatório; 

b) segunda fase, consistirá de avaliação 
psicológica, entrevista e defesa do 
curriculum vitae. 

 
 
2. INSCRIÇÕES 
 
2.1 As inscrições deverão ser realizadas a 
partir das 12 horas do dia 06 de dezembro 
de 2010 até as 16 horas do dia 14 de janeiro 
de 2011, exclusivamente pelo site 
www.pucpr.br 
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 conseqüências 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 Medicina 
Veterinária em instituição reconhecida pelo 
MEC e que estejam com o seu diploma 
registrado no CRMV e não ultrapassem três 
anos de formados; 
b) estejam cursando o último ano do Curso 
de Medicina Veterinária em instituição 
reconhecida pelo MEC; e, 
c) estejam cursando Medicina Veterinária, 
sendo que a inscrição no Processo Seletivo 
se dará na modalidade especial, apenas 

para fins de treinamento, situação essa que 
não permite ao candidato aluno concorrer a 
qualquer das vagas ofertadas. 

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 do dia 14 de janeiro de 
2011. 
2.5 Ao inscrever-se o candidato deverá indicar 
o Programa de Residência Médico Veterinária 
que deseja cursar. 
2.6 O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 
(cem reais)  para concorrer ao preenchimento 
das vagas ofertadas para um único Programa 
de Residência Médico Veterinária, inclusive 
para candidatos treineiros. 
2.7 O candidato deve tomar conhecimento de 
todas as informações prestadas neste Edital e 
os demais regulamentos serão de inteira 
responsabilidade do candidato, 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. 
2.8 Não será aceita inscrição condicionada e/ou 
extemporânea. 
2.9 Não será aceita inscrição efetuada pelo 
Correio ou similar. 
2.10 A inscrição somente será confirmada após 
a identificação eletrônica do pagamento do 
boleto bancário da taxa de inscrição. 
2.11 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 site 
www.pucpr.br e outras que o edital estabeleça 
que sejam divulgadas na Secretaria Acadêmica 
do Curso de Medicina Veterinária participante 
do processo seletivo, não podendo delas alegar 
desconhecimento. 
2.12 Não será, em hipótese alguma, permitida a 
troca ou alterações de opção após a conclusão 
da inscrição. 
2.13 Haverá uma modalidade especial de 
inscrição para aqueles candidatos que desejam 
fazer o processo seletivo apenas para fins de 
treinamento, sem concorrer efetivamente às 
vagas. 



2.13.1 Os candidatos que realizarem inscrição 
com a finalidade de treinamento somente 
participarão das provas da primeira fase. 
2.13.2 Os dados dos candidatos que participam 
somente com a finalidade de treinamento serão 
processados à parte, sem efeito sobre a 
classificação final dos candidatos e da lista de 
convocação para a segunda fase do concurso, 
pois nelas constarão somente os nomes dos 
candidatos que efetivamente concorrem às 
vagas. 
2.14 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. 
2.15 Uma vez efetivada a inscrição, com o 
respectivo depósito, o valor correspondente não 
será devolvido sob hipótese alguma. 
 
3. DATA E LOCAL DAS PROVAS 
3.1 A primeira fase será realizada no dia 17 de 
janeiro de 2011, com início às 8 horas e 30 
minutos e duração de três horas, inclusive a 
marcação do cartão resposta, observando-se 
o disposto nos itens 4 e 5.5 deste edital . 
3.1.1 A primeira fase será realizada de forma 
conjunta para todos os Programas de 
Residência Médico Veterinária, participantes 
deste processo seletivo e será realizada no 
Campus São José dos Pinhais da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná – BR 376, Km 
14, São José dos Pinhais/PR - Bloco 
Acadêmico. 
3.1.2 O candidato deverá chegar 
antecipadamente no local da prova para 
verificação do ensalamento. 
3.2 A segunda fase (avaliação psicológica, 
entrevista e defesa de curriculum) para todos os 
candidatos aprovados na primeira fase do 
concurso, será realizada no dia 20 de janeiro 
de 2011 com inicio às 8:00 horas e 30 
minutos , no Campus São José dos Pinhais da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná – 
BR 376, Km 14, São José dos Pinhais/PR - 
Bloco Acadêmico - Ver ensalamento no local. 
 
4. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS EM TODAS AS SUAS FASES 
4.1 A porta do local onde serão realizadas as 
provas será fechada 15 minutos antes do início 
da prova. Os relógios da Comissão 
Organizadora do Concurso serão acertados 
pelo Serviço Hora Certa - fone 130. 

4.2 Para ingresso na sala de provas, o 
candidato deverá apresentar o formulário de 
inscrição e o comprovante do recolhimento da 
taxa de inscrição, juntamente com o original do 
documento oficial de identidade. 
4.2.1 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 por Ordens ou Conselhos de Classe 
que por lei federal valem como documento de 
identidade, como por exemplo, as do CRMV, 
CREA, OAB, CRC etc., Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, bem como a Carteira 
Nacional de Habilitação (com fotografia), na 
forma da Lei n.º 9.053/97. 
4.3 Os documentos para ingresso na sala de 
prova devem estar em perfeitas condições e 
devem permitir, com clareza, a identificação do 
candidato. 
4.4 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. 
4.5 Nas salas de provas, os candidatos poderão 
manter em seu poder relógios e aparelhos 
eletrônicos (bip, telefone celular, calculadora, 
agenda eletrônica, MP3, MP4, etc.), porém 
devem desligá-los e guardá-los sob sua 
responsabilidade em local inacessível. O 
candidato que não cumprir esta orientação será 
eliminado da seleção. 
4.5.1 Durante a prova não será permitido, 
também, que o candidato esteja usando óculos 
de sol, bonés, gorros, chapéus ou similares, os 
quais deverão ser guardados durante a 
realização da prova, bem como utilizar-se de 
qualquer material de consulta, sob pena de 
eliminação do processo seletivo. 
4.6 Será eliminado também o candidato: 
4.6.1 que durante a aplicação de qualquer 
prova não considerar integralmente as 
instruções descritas no caderno de prova; 
comunicar-se com outros candidatos; efetuar 
empréstimos; usar de meios ilícitos ou praticar 
atos contra as normas ou a disciplina; utilizar 
livros, anotações, impressos ou outros materiais 
não permitidos; 
4.6.2 que não realizar qualquer das fases do 
processo seletivo (provas, avaliação 
psicológica, entrevista ou defesa curricular) 



restando estabelecido que não serão aceitas 
quaisquer alegações de caso fortuito ou estado 
de necessidade como escusas para a ausência. 
4.7 Para realização das Provas e 
preenchimento do cartão-resposta o candidato 
deve utilizar somente caneta esferográfica de 
tinta da cor preta ou azul. 
4.8 O caderno de prova e o cartão-resposta 
deverão ser entregues no final da prova, sob 
pena de eliminação do candidato do processo 
seletivo. 
4.9 É de inteira e exclusiva responsabilidade do 
candidato a fiel observância das regras 
processuais de ordem técnica envolvidas na 
seleção para a Residência Médico Veterinária, 
inclusive no que concerne a correta marcação 
do cartão-resposta. 
4.10 As provas objetivas serão corrigidas por 
meio eletrônico. 
 
5. DA PRIMEIRA FASE: PROVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 
5.1 Os candidatos realizarão prova objetiva com 
caráter eliminatório, que avaliará os 
conhecimentos gerais de cada Programa de 
Residência Médico Veterinária do candidato. 
5.2 Para essa prova será atribuída nota de zero 
(0) a dez (10) pontos. 
5.3 O candidato ao Programa de Residência 
Médico Veterinária realizará uma prova 
específica de múltipla escolha que conterá 
quarenta (40) questões abrangendo conteúdo 
especifico de acordo com cada programa 
abaixo relacionado: 
a) Programa de Residência em Diagnóstico por 
Imagem Veterinário: Princípios físicos da 
formação dos raios-X e da imagem radiográfica; 
princípios físicos da ultrassonografia 2D e 
Doppler; Contenção e posicionamento do 
paciente veterinário; Anatomia topográfica dos 
animais domésticos; Aspectos clínicos e 
diagnósticos das: Enfermidades oftálmicas; 
enfermidades endócrinas; enfermidades do 
espaço pleural; enfermidades da cavidade 
torácica; enfermidades do espaço peritoneal; 
enfermidades da orelha, laringe e nariz; 
enfermidades das vias aéreas; enfermidades 
pulmonares; enfermidades cardíacas; 
enfermidades do sistema urinário; gestação 
normal, patológica e condições distócicas; 
enfermidades do trato genital; enfermidades 
odontológicas e digestórias; enfermidades 
ortopédicas em animais de companhia e 
eqüinos; enfermidades da coluna vertebral, 
medula espinal e encéfalo; Princípios éticos na 

Medicina Veterinária; Emergências em 
Medicina Veterinária. 
b) Programa de Residência em Clínica e 
Cirurgia de Animais de Companhia: Tópicos 
relativos á clínica:  Fluidoterapia, equilíbrio 
hídrico, eletrolítico e ácido-básico; Choque e 
Síndrome da resposta inflamatória sistêmica; 
Coagulopatias; Hemoterapia; Dermatologia; 
Otorrinolaringologia; Pneumologia clínica; 
Doenças da cavidade pleural e parede torácica; 
Efusões torácicas e pneumotórax; Cardiologia; 
Nefrologia e Urologia; Endocrinologia; 
Oncologia, cirurgia oncológica e plástico-
reparadora; Hepatologia; Odontologia; 
Gastroenterologia; Pancreologia; Ortopedia e 
traumatologia; Neurologia; Infectologia; 
Tópicos relativos á cirurgia:  Cicatrização 
óssea; Métodos de osteossíntese; Enxertia 
óssea; Trauma medular; Síndromes espinhais; 
Discopatia intervertebral; Técnicas cirúrgicas de 
descompressão medular; Trauma abdominal; 
Trauma torácico e Afecções articulares. 
c) Programa de Residência em Clínica e 
Cirurgia de Equinos: Exame clínico das 
claudicações e interpretação radiográfica; 
Síndrome navicular, laminite, doenças 
articulares; Cólica e enterites/colites; 
Endotoxemia; Exame clínico neurológico e 
doenças neurológicas; Oftalmologia (avaliação 
clínica, diagnóstico e manejo das úlceras de 
córnea e uveíte); Exame clínico do sistema 
respiratório e principais afecções respiratórias 
das vias aéreas superiores e vias aéreas 
inferiores; Interpretação de hemogramas e 
avaliações bioquímicas; Piroplasmose; Idade 
pelos dentes e principais cuidados dentários; 
Comportamento; Manejo de feridas. 
d) Programa de Residência em Clínica e 
Cirurgia de Animais Selvagens: Contenção 
física e química de animais selvagens; 
Extrapolação Alométrica Interespecífica; 
Medicina e biologia de répteis, de aves e de 
mamíferos; Manejo e nutrição de animais 
selvagens; Enriquecimento Ambiental; 
Cuidados parentais; Medicina Preventiva; 
Legislação; Medicina da conservação e 
Metodologia para administração de drogas à 
distância. 
e) Programa de Residência em Anestesiologia 
Veterinária: Definições de termos técnicos 
anestesiológicos; Avaliação e preparação do 
paciente para procedimento anestésico; Anti-
Colinérgicos; Tranqüilizantes; Relaxantes 
musculares de ação central e periférica; 
Anestesia geral e inalatória; Anestesia geral 
injetável: dissociativa, barbitúrica, etomidato e 



propofol; Anestesia local; Interpretação dos 
planos anestésicos e monitoração; 
Equipamentos anestésicos; Protocolos 
anestésicos em caninos, felinos, eqüinos, 
ruminantes e suínos; Eutanásia. 
f) Programa de Residência em Clínica, Cirurgia 
e Reprodução de Ruminantes: Anatomia e 
fisiologia de bovinos, caprinos e ovinos; 
Contenção química e física de ruminantes; 
Patologia clínica; Vias e métodos de 
administração de medicamentos e coleta de 
material biológico; Medicina Veterinária 
Preventiva; Antibioticoterapia; Diagnóstico por 
imagem; Oftalmologia; Semiologia; 
Gastroenterologia; Nefrologia; Pneumologia; 
Dermatologia; Oncologia; Cardiologia; 
Neurologia; Doenças Nutricionais e 
Metabólicas; Parasitologia; Podologia; 
Procedimentos cirúrgicos eletivos e 
Reprodução e Biotecnologia da Reprodução de 
Ruminantes; 
 
5.4 Serão classificados e convocados para a 
segunda fase do Processo Seletivo os 
candidatos que obtiverem nota igual ou superior 
a 5,0 (cinco inteiros) pontos. 
5.5 Os candidatos classificados na primeira 
fase só poderão participar da segunda fase do 
Processo Seletivo se entregarem, por ocasião 
do ingresso na sala de realização da prova 
objetiva específica da primeira fase , os 
seguintes documentos: 
5.5.1 Fotocópia da Carteira de Identidade. 
5.5.2 Fotocópia do Diploma de Médico 
Veterinário, devidamente validado pelo CRMV 
ou declaração de estar cursando o último 
semestre do curso de medicina veterinária, com 
término do mesmo para até 31 de janeiro de 
2011; 
5.5.3 Curriculum vitae contendo o histórico 
escolar do Curso de Medicina Veterinária e 
outras informações de interesse do candidato, 
conforme modelo do Anexo I. 
5.6 Não necessitarão apresentar os 
documentos indicados nos itens acima os 
candidatos que prestarem o concurso somente 
para fins de treinamento, situação essa que não 
permite ao candidato aluno concorrer a 
quaisquer das vagas abertas neste processo 
seletivo, pois não realizarão as provas da 
segunda fase. 
 
7. DA SEGUNDA FASE: AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA E ENTREVISTA / DEFESA DE 
CURRÍCULO 

7.1 A segunda fase da seleção constará de 
uma avaliação psicológica, entrevista e defesa 
do curriculum vitae que serão realizados no 
Campus São José dos Pinhais da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná – BR 376, Km 
14, São José dos Pinhais/PR - Bloco 
Acadêmico - Ver ensalamento no local. 
7.2 A nota da defesa de currículo será atribuída 
segundo a escala de zero (0) a dez (10) pontos. 
7.3 A nota da entrevista será atribuída segundo 
a escala de zero (0) a dez (10) pontos. 
7.4 Para a entrevista serão avaliados os 
seguintes conceitos: Postura e apresentação 
pessoal (0 - 1,0 ponto); Capacidade de 
comunicação (0 - 1,0 ponto); Motivação e 
objetivos para realização do programa de 
residência (0 - 1,5 pontos); Capacidade para o 
trabalho em grupo (0 - 2,0 pontos); Senso ético 
(0 - 1,5 pontos); Iniciativa acadêmica (0 - 1,5 
pontos); Discernimento sobre as 
problematizações impostas pelo programa (0 - 
1,5 pontos); 
7.5 Para a defesa do curriculum vitae, a 
avaliação atenderá aos seguintes critérios: 
Estágios na área pretendida (0,0 – 1,0 ponto); 
Estágios em área correlata (0,0 – 0,5 ponto); 
Experiência profissional na área pretendida (0,0 
– 1,0 ponto); Monitoria (0,0 – 1,0 ponto); 
Participação em Atividades de Extensão 
Acadêmica (0,0 – 1,0 ponto); Participação em 
Centros ou Diretórios Acadêmicos (0,0 – 0,5 
ponto); Coordenação de eventos acadêmicos 
(0,0 – 0,5 ponto); Palestras proferidas (0,0 – 0,5 
ponto);  Iniciação Científica (0,0 – 1,0 ponto); 
Artigos publicados em periódicos ou anais (0,0 
– 0,5 ponto); Participação em eventos da área 
(0,0 – 1,0 ponto); Participação em eventos de 
áreas correlatas (0,0 – 0,5 ponto); 
Conhecimento em língua estrangeira moderna 
(0,0 – 1,0 ponto). 
7.6 As defesas de currículo e entrevistas serão 
realizadas por uma banca examinadora 
constituída de três professores previamente 
escolhidos pela Comissão de Seleção do 
Concurso de Residência Médico Veterinária 
(COREMEVE) da PUCPR. 
7.7 Os candidatos classificados para a 2ª fase 
do processo seletivo que não comparecerem 
estarão automaticamente eliminados. 
 
8. CLASSIFICAÇÃO NAS RESPECTIVAS 
FASES 
8.1 Os candidatos que não forem eliminados, 
segundo os critérios previstos no item 4 deste 
edital, serão classificados em ordem 



decrescente das notas obtidas em cada uma 
das fases. 
8.2 Serão eliminados da primeira fase do 
processo seletivo os candidatos que tiverem 
nota inferior a 5,0 (cinco) pontos, portanto os 
outros candidatos serão classificados e 
convocados para a segunda fase. 
8.2.1 No caso de haver empate entre 
candidatos na classificação por nota do último 
candidato a ser convocado para a segunda fase 
do Processo Seletivo, todos esses candidatos 
serão convocados para a entrevista e defesa do 
curriculum vitae. 
8.3 A lista dos candidatos aprovados na 
primeira fase, em cada programa específico, 
estará disponível no site www.pucpr.br, no dia 
19 de janeiro de 2011 após as 14 horas. 
8.4 Não será concedida revisão de prova, 
segunda chamada, vista ou recontagem de 
notas em qualquer das provas, devido às 
características desta seleção. 
8.5 Os candidatos não classificados na primeira 
fase podem ter acesso à nota através de 
solicitação individual e por escrito à Comissão 
do Concurso, realizada diretamente na 
secretaria acadêmica do Curso de Medicina 
Veterinária a partir da divulgação do resultado 
final do processo seletivo da Residência Médico 
Veterinária. 
 
9. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO E DO 
RESULTADO DA ENTREVISTA E DEFESA 
DO CURRÍCULO 
9.1 A Comissão Organizadora do Concurso 
divulgará o gabarito das questões e o resultado 
da entrevista e defesa curricular na Internet 
www.pucpr.br, seguindo o seguinte 
cronograma: 

a) Gabarito provisório das questões da 
primeira fase - dia 17/01/2011 após às 
13 horas; 

b) Gabarito oficial das questões da primeira 
fase - dia 19/01/2011 após às 14 horas. 

c) Resultado dos aprovados na primeira 
fase – dia 19/01/2011 após às 14 horas. 

d) Resultado final – dia 21/01/2011 após às 
12 horas. 

 
10. RECURSOS 
10.1 Caberá Recurso sobre o gabarito da prova 
objetiva específica (primeira fase) publicado, o 
qual deverá ser interposto por petição 
fundamentada, direcionado à Comissão do 
Processo Seletivo do Concurso da Residência 
Médica Veterinária, devendo ser entregue e 
protocolado, exclusivamente, na Secretaria 

Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária, 
no período das 13 horas do dia 17/01/2011 até 
às 16 horas do dia 18/01/2011. 
10.2 O Recurso deverá ser apresentado 
devidamente justificado, acompanhado da(s) 
cópia(s) do(s) texto(s) que o fundamenta 
conforme formulário modelo disponível em: 
http://www.pucpr.br/concursos. 
10.3 Não será analisado o Recurso: 

a) protocolado fora do prazo; 
b) manuscrito; 
c) sem assinatura do requerente; 
d) sem identificação da questão objeto do 
Recurso; 
e) que não estiver fundamentado; 
f) que versar sobre o preenchimento do 
cartão-resposta. 

10.4 O Recurso será apreciado pela Comissão 
Organizadora do Concurso e o resultado será 
comunicado ao requerente nos próprios autos 
do Recurso. 
10.5 Os pontos relativos às questões anuladas 
serão atribuídos a todos os candidatos que 
fizeram a prova. Se houver alteração, por força 
de impugnações, de item integrante do gabarito 
provisório, essa alteração valerá para todos os 
candidatos, independentemente de terem 
recorrido. 
10.6 Se houver alteração de gabarito em virtude 
de questionamentos apresentados pelos 
candidatos, essa alteração será divulgada de 
imediato no site www.pucpr.br. 
10.7 Uma vez julgados os recursos 
apresentados, não caberão outros recursos 
administrativos. 
 
11. CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
11.1 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 da prova objetiva = 60% 
(sessenta por cento) 
 B= nota da entrevista = 20% (vinte por 
cento) 
 C= nota da defesa de currículo = 20% 
(vinte por cento) 
 Nota Final = (6(A)+2(B)+2(C)) / 10 
11.2 Serão considerados aprovados os 
candidatos melhor classificados até o número 
de vagas ofertadas, por programa escolhido. 
11.2.1 Em caso de empate, terá preferência o 
candidato que obtiver, na seguinte ordem: 

a) maior nota na prova objetiva (A); 
b) maior nota na entrevista (B); 



c) maior nota na defesa de currículo (C). 
11.2.2 Persistindo o empate, terá preferência: 

a) o candidato com mais idade; 
b) o candidato com maior prole; 
c) o candidato casado. 

11.3 A lista final dos aprovados em cada 
programa será divulgada a partir das 12 horas 
do dia 21 de janeiro de 2011 , por meio de 
relação que será divulgada pela Internet no site 
www.pucpr.br 
11.4 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. 
11.5 Na ocorrência da desistência ou 
impedimento de candidato melhor classificado, 
serão convocados suplentes para 
preenchimento das vagas, na ordem de 
classificação. 
11.6 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. 
11.7 Será publicado e divulgado na internet um 
relatório com a classificação geral dos 
candidatos inscritos no programa escolhido da 
modalidade especial – com finalidade apenas 
de treinamento – já que não concorrem 
efetivamente ao preenchimento de qualquer 
das vagas ofertadas no Processo Seletivo, sem 
efeito para fins de registro no curso. A 
divulgação do referido “escore” final estará 
disponível no site www.pucpr.br a partir das 12 
horas do dia 21 de janeiro de 2011. 
 
12. DA MATRÍCULA 
 
12.1 Os candidatos serão convocados em 
observância rigorosa à ordem de classificação 
em cada opção feita e a matrícula será 
realizada na secretaria acadêmica do Curso de 
Medicina Veterinária. 
12.2 O período em que as matrículas deverão 
ser realizadas será de 01 a 05 de fevereiro de 
2011. 
12.3 O candidato classificado só poderá 
matricular-se no Programa de Residência para 
o qual foi aprovado. 
12.4 Por ocasião da matrícula, o candidato 
deverá apresentar à COREMEVE os seguintes 
documentos (originais e cópias autenticadas): 
a) foto 3x4 colorida; 
b) cópia da cédula de identidade; 

c) cópia do CPF (atualizado junto à Receita 
Federal); 
d) fotocópia da inscrição e/ou número do CRMV 
do Paraná; 
e) número do PIS/PASEP;  
f) certificado de conclusão do curso de medicina 
veterinária e/ou declaração de conclusão até 
dia 31/01/2011. 
12.5 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. 

12.6 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. 
12.7 O candidato que não comparecer dentro 
do prazo marcado para efetivar a matrícula será 
considerado DESISTENTE, perdendo o direito 
à vaga. 
12.8 O candidato que, após a matrícula, desistir 
da vaga, será substituído pelo suplente, até o 
prazo máximo de 180 dias. 
12.9 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 11.4. 
12.10 A convocação será feita por meio de 
telefonema, e-mail ou telegrama registrado e 
enviado para o endereço constante no 
Formulário de Inscrição. O suplente convocado 
terá prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, 
contadas a partir do momento do telefonema 
e/ou emissão do telegrama registrado para 
efetivamente fazer sua matrícula. 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. 
12.11 Concluídos todos os requisitos para 
regularização da matrícula, o Residente será 
informado das demais formalidades e escalas 
relativas ao PRMV. 



12.12 Os casos omissos deste Edital serão 
resolvidos pela Comissão do presente Processo 
Seletivo.  
São José dos Pinhais (PR), 19 de novembro de 
2010. 
 

 
 
 

Comissão da Residência Médico Veterinária 
(COREMEVE) 

 
Prof. Rodrigo Távora Mira 

Profª. Cláudia Turra Pimpão 
Prof. Marconi Rodrigues de Farias 

Prof. Ubirajara Iobe Tasqueti 
Prof. Carlos Eduardo Camargo 

Profa. Andressa Batista da Silveira  
 Profª. Rita Maria Venâncio Mangrich Rocha 

Profª. Cassiana Maria Garcez Ramos 
M.V. Grazielle Soresini 

M.V. Flávia Biondi M.V.R. 
 
 
 


