
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
 

EDITAL Nº 036, DE 19 DE ABRIL DE 2007 
 

INSCRIÇÃO À RESIDÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIA  
 

 O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico e  o Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa 
tornam público que, no período de 26 de abril a 15 de maio de 2007, estarão abertas as inscrições à seleção para 
Residência Médico-Veterinária – R1, conforme descrito a seguir: 
 1. ÁREAS E NÚMERO DE VAGAS: 
 1.1. Clínica Médica de Grandes Animais:  01 (uma) vaga; 
 1.2. Clínica Médica de Pequenos Animais: 01 (uma) vaga; 
 1.3. Patologia Clínica Veterinária:  01 (uma) vaga. 
 
 2. CLIENTELA: Médicos Veterinários diplomados, com até 2 (dois) anos de formados.  
 3. DOCUMENTAÇÃO:  
 3.1. formulário de Inscrição fornecido pelo DERCA e disponível no site 
http://sucuri.cpd.ufsm.br/editais/pdf/edital738.pdf, devidamente preenchido, e indicado a área pretendida; 
 3.2. cópia do diploma; 
 3.3. histórico escolar 
 3.4. “Curriculum Vitae” 
 3.5. comprovante de inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária; 
 3.6. cópia da Cédula de Identidade, Título Eleitoral, comprovante de quitação com o Serviço Militar e CPF; 

 3.7. comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais) recolhida no Banco 
do Brasil S/A (http://sucuri.cpd.ufsm.br/editais/pdf/edital1062.pdf);  
 3.8. a documentação solicitada, neste Edital, não será revisada no ato de recebimento e deverá ser 
acondicionada em pasta ou envelope padrão fornecido pelo DERCA. A responsabilidade será exclusivamente do 
candidato. 
 
 4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

4.1.  prova escrita, com peso cinco, dia 21 de maio de 2007, no horário das 8 às 10 horas, na sala 512 do 
Hospital Veterinário Universitário; 

4.2. entrevista, com peso dois, no mesmo dia da prova escrita, às 14 horas, na sala da Direção do Hospital 
Veterinário. 

4.3 – análise do “Curriculum Vitae”, com peso três, dia 22 de maio de 2007. 
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5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: dia 24 de maio de 2007, no DERCA e no site www.ufsm.br. 
 6. MATRÍCULA: no período de 28 a 31 de maio de 2007, na sala da Direção do Hospital Veterinário, no 
horário das 8 às 11 horas e das 13h30min às 17 horas; 
 6.1. No ato da matrícula, será exigido o comprovante de inscrição no CRMV-RS. 
 7. INÍCIO DAS ATIVIDADES: dia 04 de junho de 2007, no Hospital Veterinário. O horário será das 8 às 12 
horas e das 13h30min às 17h30min. 

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O Curso terá duração de dois anos e carga horária total de 4.160 (quatro 
mil cento e sessenta) horas-aula e carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 9.ALTERAÇÕES NO EDITAL: adendos ou novos Editais serão publicados, sempre que necessários, na 
Imprensa e no site www.ufsm.br.     
              10. RETIRADA DOS DOCUMENTOS: após a seleção, os candidatos não classificados terão um prazo de 
trinta dias, a contar da divulgação do resultado, para retirar o “Curriculum Vitae” e comprovantes, junto à 
Coordenação do Curso. 
 
 11. LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES: serão recebidas no Departamento de Registro e Controle 
Acadêmico, sala 345, prédio da Administração Central/UFSM, cep 97.105-900, Santa Maria, RS, no horário das 8h 
às 11h30min e das 13 às 17 horas. Poderá ser feita pessoalmente pelo interessado, por procurador e por via postal, 
para o endereço acima indicado. Não será aceita inscrição por fac-simile. 
 
 
    

Hélio Leães Hey                                      Cezar Flores 
                  Pró-Reitor                                                                         Diretor  
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