
 

PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA 
PUCPR – CÂMPUS CURITIBA 

 EDITAL N.º11/2018 – PUCPR/NPS 
 
 
O Hospital Veterinário do Curso de Medicina Veterinária da PUCPR – Câmpus Curitiba, por 
meio de sua Comissão de Aprimoramento em Medicina Veterinária, TORNA PÚBLICO o 
horário de realização da Segunda Fase - AVALIAÇÃO ORAL E ENTREVISTA, bem como 
o ensalamento e as instruções adicionais para realização da avaliação. 

 
 

1. O ensalamento da AVALIAÇÃO ORAL E ENTREVISTA consta no ANEXO I. 
2. A segunda Fase – Avaliação Oral e Entrevista será realizada no dia 24 de julho de 

2018, com início às 13h30. 
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da avaliação, 

com antecedência de, no mínimo, 1 (uma) hora, obrigatoriamente munido de 
documento de identificação original com foto. 

4. O ingresso na sala de prova somente será permitido ao candidato munido de 
documento de identificação, conforme item 4.7 do Edital 10/2018. 

5. É proibida a utilização de celular e/ou qualquer aparelho eletrônico enquanto o 
candidato aguarda para ser chamado para a avaliação e durante a realização da prova 
oral e entrevista, sob pena de eliminação do candidato do processo seletivo. 

6. Durante a arguição a Banca Examinadora não está autorizada a interagir com o 
candidato. 

7. A avaliação terá duração de até 20 minutos, tempo em que o candidato deverá 
responder às arguições dos membros da Comissão Examinadora. 

8. A filmagem (vídeo e áudio) da Prova Oral será realizada para efeito de registro e 
avaliação. Não sendo fornecida, em nenhuma hipótese, cópia dessa filmagem. 

9.  Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação oral e entrevista. O não 
comparecimento a essa fase implicará a eliminação automática do candidato. 

10.  A Avaliação Oral e Entrevista será realizada no campus Curitiba da PUCPR, 
localizada na Rua Imaculada Conceição nº 1.155, Escola de Ciências da Vida 
(bloco 3 – verde – 1º andar).  
 
 
 

Curitiba, 19 de julho de 2018. 
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