
 

CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES 

CHAMADA ORAL 

 

CONSIDERANDO a inexistência de candidatos suplentes para o PRAPS-MV: Medicina          
Veterinária Doenças Infecciosas e Parasitárias - código Preventiva (1104), ao preenchimento           
de uma das 2 vagas ofertadas; 

CONSIDERANDO o Item 13.8 do Edital 050/2020/UFSM, ►Em caso de não preenchimento            
de vagas em alguma das ênfases dos Programas de Residência em Área Profissional da              
Saúde, na modalidade Uniprofissional – Medicina Veterinária, haverá a convocação dos           
candidatos suplentes das ênfases de mesma prova objetiva nos blocos C2, conforme o item              
8.1 deste Edital, preservada a ordem de classificação geral e mediante a concordância do              
candidato com a troca de ênfase; 

CONVOCAMOS os seguintes candidatos, INTERESSADOS no preenchimento da vaga         
remanescente ao PRAPS-MV: Medicina Veterinária Doenças Infecciosas e Parasitárias -          
código Preventiva (1104), para comparecerem à chamada oral:  

 

❖ A chamada oral será realizada no dia 22/03/2021, e terá início às 09h00, com todos os                
candidatos convocados no quadro acima, via plataforma google Meet link:          
https://meet.google.com/zhe-oifr-yuk e será gravada. 

❖ O candidato que não comparecer na data e horário da chamada via Google Meet, com               
tolerância para atraso de 10 minutos, ou seja, até às 09h10min, será automaticamente             
desclassificado. 

❖ A vaga será ofertada de acordo com a ordem de classificação, presença do candidato              
na data e horário da chamada, bem como interesse pela respectiva especialidade. 

❖ O Programa de Residência Uniprofissional - Medicina Veterinária não se responsabilizará           
por falha de conexão ou qualquer impossibilidade por parte do candidato. 

 

Santa Maria, 19 de março de 2021 

 

Nome do candidato  
por ordem de classificação 

Programa/ ênfase do processo  
de inscrição à seleção 

1. DIEGO CRISTIANO CORRÊA 
PRAPS-MV: Clínica de Grandes    
Animais/Clínica de Ruminantes (MR) (código     
1101) 

2. BRENDA OLIVEIRA SILVEIRA 

3. TAINARA LETÍCIA ZIENTARSKI 

4. MARIANE PROCOPIO MARQUES 
PRAPS-MV: Medicina Veterinária Preventiva/    
Análises Micotoxicológicas e Patologia    
Aviária (AMPA) (código 1103) 

https://meet.google.com/zhe-oifr-yuk?authuser=1

