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INSCRIÇÃO PARA RESIDÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIA – R1 

 
O Coordenador do Curso e o Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa tornam público que, no 

período de 27 de junho a 18 de julho de 2011, estarão abertas as inscrições à seleção para 

Residência Médico-Veterinária – R1, (CÓDIGO 1014), conforme descrito a seguir: 

1. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E NÚMERO DE VAGAS: 

1.1. Cirurgia de Pequenos Animais: duas vagas  

2. CANDIDATO: diplomados em Curso Superior de Medicina Veterinária, até três anos de formado e 

que não esteja matriculado em curso de Graduação e Pós-graduação lato senso e stricto senso. 

3. DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 

3.1. A inscrição será feita via internet, no endereço eletrônico www.ufsm.br/prpgp “EDITAIS” - 

Editais de Seleção, sendo esta a única modalidade de inscrição aceita para participar da seleção 

neste edital; 

3.2. O candidato deverá clicar no Curso e preencher atentamente os campos da ficha de pré-

inscrição; após, clicar no código de barras que aparece na tela para gerar e imprimir o boleto 

bancário e efetuar o pagamento; 

3.3. Leia as instruções sobre a situação do pagamento da taxa de inscrição e clique no Boleto 

Bancário para gerar e imprimir o Boleto. Efetue o pagamento da taxa de inscrição impressa no 

Boleto, no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), em qualquer agência bancária, caixa 

eletrônico ou casa lotérica; 

3.4. Aguarde 24 horas, que é o tempo necessário para realizar a conciliação bancária, ou seja, a 

compensação após o pagamento da taxa e retorne ao sistema de inscrição, digitando o código 

numérico do Boleto Bancário e imprima o Comprovante de Inscrição; 

3.5. Assine o Comprovante de Inscrição e anexe aos demais documentos exigidos no Edital do 

Programa de Pós-Graduação; 

3.6 O candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição no último dia do período, deverá 

anexar aos documentos exigidos pelo Edital, a pré-inscrição assinada e o comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição; 

3.7. A inscrição somente será confirmada após o pagamento integral da taxa de inscrição, a qual 

não será restituída em hipótese alguma; 



3.8. O candidato que entrar no sistema de inscrição e não encontrar disponível o Comprovante de 

Inscrição em 48 horas, deve entrar imediatamente em contato com a Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa (PRPGP), pelo telefone (55) 3220-9656; 

3.9. O candidato que solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição deverá realizar a pré-

inscrição no sistema, imprimir, assinar, anexar e enviar a documentação, de acordo com a 

Resolução n. 022/2008, disponível no site da PRPGP, em envelope identificado (nome completo e 

curso), através de postagem (via sedex) para o endereço: Universidade Federal de Santa Maria, 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP, Av. Roraima, nº 1000, 7º andar, sala 730, do 

Prédio da Administração Central, Campus, Camobi, CEP 97.105-900, Santa Maria, RS, no período 

de 27 de junho a 06 de julho de 2011; 

3.9.1 O candidato contemplado com a isenção de pagamento da taxa de inscrição, deverá imprimir 

o comprovante de inscrição e anexar o documento original de isenção da taxa, o qual deverá ser 

retirado junto à PRPGP; 

3.9.2 O candidato não contemplado com a isenção de pagamento da taxa de inscrição poderá 

retirar a documentação junto à PRPGP em até cinco dias úteis a contar da publicação do resultado 

no site da PRPGP (www.ufsm.br/prpgp), a partir da qual a documentação será eliminada; 

3.10. Não deixe para fazer sua inscrição nos últimos dias. A PRPGP não se responsabilizará se o 

candidato 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 de dados; 

3.11. A Comissão de Seleção poderá indeferir a inscrição que não atender a todos os requisitos e 

exigências deste Edital. 

3.12. A divulgação das inscrições indeferidas será realizada até o dia 25 de julho de 2011, no site 

do Curso www.ufsm.br. 

3.13. Os documentos exigidos para a inscrição, deverão ser enviados durante o período de 

inscrição, via correio (sedex), com data e carimbo de postagem, (nome completo, curso e área de 

concentração), no seguinte endereço: Universidade Federal de Santa Maria, Hospital Veterinário, 

prédio 97 (Departamento de Clínica de Pequenos Animais), sala 122, Centro de Ciências Rurais, 

Cidade Universitária, Cep 97.105-900, Santa Maria, RS, Brasil. Informações complementares pelo 

telefone (55) 3220-8460 e e-mail: dcpaufsm@gmail.com Não será aceito o envio dos documentos 

por fac-simile ou escaneados. A responsabilidade será exclusiva do candidato. 

4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DO CANDIDATO:  

4.1. Comprovante de inscrição devidamente preenchido via web, impresso e assinado e 

comprovante original de pagamento da taxa de inscrição. 



4.1.1. O candidato contemplado com a isenção do pagamento da taxa de inscrição, deverá anexar o 

comprovante da inscrição preenchido via web, impresso e assinado e o documento original de 

isenção, o qual deverá ser retirado junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PRPGP. 

4.1.2. O candidato que efetuar o pagamento no último dia do período de inscrição, deverá anexar a 

ficha de pré-inscrição devidamente preenchida via web, impressa e assinada e o comprovante 

original de pagamento da taxa de inscrição. 

4.2. Cópia do Diploma de Curso Superior em Medicina Veterinária, até três anos de formado.  

4.3. “Curriculum Vitae” (com cópia dos documentos citados no currículo).  

4.4. Histórico escolar da graduação.  

4.5. Cópia da Cédula de Identidade Civil ou Militar (prazo de validade indeterminado), CPF, Título 

Eleitoral e do comprovante de quitação com o Serviço Militar.  

4.6. Cópia de inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV – na admissão.  

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

5.1. A prova escrita será realizada no dia 27 de julho de 2011, no horário das 8h às 10 horas, na 

sala 400, do Hospital Veterinário, Campus, Camobi. 

5.2. Para aprovação o candidato deverá obter nota mínima 7 (sete).  

5.3. Peso da prova escrita 8 (oito). Conforme o programa de cada área em anexo. 

5.4. Análise de currículo peso 2 (dois). A avaliação do currículo será de acordo com a tabela em 

anexo. 

6. DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS: será realizada no dia 29 de julho de 2011, no site 

www.ufsm.br, pelo DERCA, encaminhado através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – 

PRPGP.  

7. MATRÍCULA: será realizada nos dias 02 a 04 de agosto de 2011, na Coordenação do Programa 

de Residência Médico-Veterinária. 

7.1. Para o candidato estrangeiro classificado deverá entregar, no DERCA até a matrícula, o 

comprovante de possuir visto temporário e registro junto à Polícia Federal. 

7.2. Início das atividades: será no dia 08 de agosto de 2011. 

8. ALTERAÇÃO NO EDITAL: adendos, correções ou novos Editais serão publicados, sempre que 

necessários, no jornal local e no www.ufsm.br. 

9. RETIRADA DOS DOCUMENTOS: após a seleção, o candidato não classificado poderá retirar a 

documentação junto à Coordenação do Curso, no prazo máximo de 60 dias, a partir da qual a 

documentação será eliminada. 



10. RECURSO: O candidato poderá interpor recurso ao Programa de Residência Médico-Veterinária 

através de abertura de processo administrativo no Departamento de Arquivo Geral, no prazo de dez 

dias corridos, contado a partir da divulgação do resultado pelo DERCA. 

11. As informações contidas neste Edital são de inteira responsabilidade da Coordenação do 

Programa de Residência Médico-Veterinária. O processo seletivo será realizado sob a 

responsabilidade da Comissão de Seleção, oficialmente designada pelo Programa através de 

portaria. A Comissão poderá indeferir a inscrição que não atender ao Edital. 

 

 
Cinthia Melazzo de Andrade Mazzanti   Carlos Alberto Ceretta 

             Coordenadora     Pró-Reitor Adjunto 



 
 

 
SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIA 

 
ANÁLISE DO CURRÍCULO 

 
ÁREA: Cirurgia de Pequenos Animais  

Peso: 2 

TÍTULOS Pontos  

Serviços à Comunidade ou de Extensão 
0,5  

Participação, como expositor em Mesas Redondas, Painéis, 
Seminários 

0,5  

Participação em Congressos e Simpósios 
0,5  

Cursos realizados na área 
5,0  

Cursos realizados em outras áreas  
2,5  

Monitoria na área específica 
8,0  

Monitoria  em áreas afins 
4,0  

Bolsista de Iniciação Científica 
6,0  

Bolsista de Estágio Acadêmico 
3,0  

Trabalhos profissionais na área 
8,0  

Trabalhos profissionais em outras áreas 
4,0  

Estágios extracurriculares na área  superior  a 1 000 horas 
10,0  

Estágios extracurriculares na área  de 501-1000 horas 
5,0  

Estágios extracurriculares na área  100-500 horas 
2,5  

Estágios extracurriculares na área  até 100 horas 
1,0  

Estágios extracurriculares em outras áreas 
0,2  

Trabalhos publicados  
3,0  

Trabalhos apresentados em Congressos e Jornadas Acadêmicas 
1,5  
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Programa da prova escrita para seleção de Residência em  

Cirurgia de Pequenos Animais 
 
1. Estabilização hemodinâmica 

2. Controle de infecções cirúrgicas 

3. Cicatrização e tratamentos de feridas 

4. Manobras cirúrgicas básicas 

5. Acessos à cavidade abdominal e torácica 

6. Cirurgia do sistema gastrintestinal  

7. Cirurgia do sistema genito-urinário 

8. Cirurgia do sistema respiratório 

9. Cirurgias do aparelho locomotor 

10. Cirurgias do sistema nervoso 

11. Manejo cirúrgico de neoplasmas 

12. Manejo cirúrgico de hérnias 
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