
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
 

EDITAL Nº 026, DE 10 DE ABRIL DE 2008 
 

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 15 de abril a 15 de maio de 2008, estarão abertas as inscrições à 
seleção para Residência Médico-Veterinária – R1 (CÓDIGO 1014), conforme descrito a seguir: 
 1. ÁREAS E NÚMERO DE VAGAS: 
 1.1. Clínica Médica de Grandes Animais:  uma vaga; 
 1.2. Clínica Médica de Pequenos Animais: uma vaga; 

 1.3. Patologia Clínica Veterinária:  uma vaga. 
 
 2. CLIENTELA: Médicos Veterinários diplomados, com até dois anos de formados.  

3. INSCRIÇÃO 
3.1. Procedimentos para a inscrição: 
3.1.1. a inscrição será feita via internet, no endereço eletrônico www.ufsm.br (Inscrição Pós). O candidato  

encontrará as informações sobre o Edital e o link para a inscrição; 
3.1.2. o candidato deverá selecionar o Curso e  preencher o formulário de acordo com as instruções 

contidas neste link, no endereço acima indicado (pré-inscrição); 
3.1.3. para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 51,00 (cinqüenta e um reais), é necessário 

imprimir  o boleto bancário, disponível no link para a inscrição e efetuar o pagamento, até o  dia 15 de maio de 
2008, em qualquer agência bancária ou casas lotéricas. Esta é a única modalidade de pagamento da taxa, 
válida para este evento; 

3.1.4. o comprovante de inscrição (formulário) estará disponível vinte e quatro horas, após efetuar o 
pagamento para ser impresso, na mesma página da inscrição através de consulta pelo número  gerado; 

3.1.5. a inscrição, somente, será confirmada após o pagamento integral da taxa de inscrição a qual não 
será restituída em hipótese alguma; 

3.1.6. os documentos exigidos, para a inscrição, deverão ser enviados durante o período de inscrição (15 
de abril a 15 de maio de 2008) via correios (sedex), entregues pessoalmente pelo candidato ou procurador, no  
horário das 8h às 11h30min e das 14h às 17 horas, no seguinte endereço: Residência Médico-Veterinária, na 
Secretaria do Departamento de Pequenos Animais, sala 122 – Hospital Veterinário, Campus da Cidade 
Universitária, Cep 97.105-900, Santa Maria, RS, Brasil; 

3.1.7. o candidato que postar, nos correios ou entregar a documentação incompleta e/ou após a data 
indicada, terá a inscrição anulada; 
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3.1.8. a inscrição via internet  será a única modalidade aceita para participar da seleção à 
Residência Médico-Veterinária; 

3.1.9. Não deixe para fazer sua inscrição nos últimos dias. O DERCA não se responsabilizará se você 
não conseguir completar o preenchimento  da Ficha de Inscrição, por motivo de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros 

fatores técnicos que impossibilitem o processamento dos dados. 
4. DOCUMENTAÇÃO:  
4.1. Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e impresso via web e comprovante original de 

pagamento da taxa de inscrição; 
4.1.1. formulário de pré-inscrição e pagamento original da taxa de inscrição para o candidato que 

efetuar o pagamento da taxa no dia 15 de maio de 2008; 
4.2. cópia do diploma, substituível até a matrícula, pelo Certidão de Conclusão do Curso; 
4.3. histórico escolar do Curso de graduação; 
4.4. “Curriculum Vitae” documentado; 
4.5. cópia da Cédula de Identidade, Título Eleitoral, comprovante de quitação com o Serviço Militar e 

CPF; 

 4.6. a documentação solicitada, neste Edital, não será revisada no ato de recebimento e deverá ser 
acondicionada em pasta ou envelope identificado (nome, Curso e Área de Concentração. A responsabilidade 
será exclusivamente do candidato. 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
5.1.  prova escrita, com peso cinco, dia 19 de maio de 2008, no horário das 8 às 10 horas, na sala 400 

do Hospital Veterinário Universitário; 
5.2. entrevista, com peso dois, no mesmo dia da prova escrita, às 11horas, na sala da Direção do 

Hospital Veterinário; 
5.3 – análise do “Curriculum Vitae”, com peso três. 
6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: dia 21 de maio de 2008, no DERCA e no site www.ufsm.br. 
7. MATRÍCULA: no período de 26 a 30 de maio de 2008, na sala da Direção do Hospital Veterinário, no 

horário das 8h às 11 horas e das 13h30min às 17 horas; 
7.1. No ato da matrícula, será exigido o comprovante de inscrição no CRMV-RS. 
8. INÍCIO DAS ATIVIDADES: dia 02 de junho de 2008, no Hospital Veterinário. O horário será das 8h 

às 12 horas e das 13h30min às 17h30min. 
9. 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. 
10. ALTERAÇÕES NO EDITAL: adendos ou novos Editais serão publicados, sempre que necessários, 

na Imprensa e no site www.ufsm.br.     
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              11. 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. 
 
  

 
 
    

Hélio Leães Hey                                      Cezar Flores 
                  Pró-Reitor                                                                         Diretor  
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