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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – SETOR PALOTINA 
HOSPITAL VETERINÁRIO - HVP

EDITAL Nº 01/HVP de 01 de Fevereiro de 2017 

O Diretor do Hospital Veterinário Setor Palotina da Universidade Federal 

do Paraná, no uso de suas atribuições, tendo em vista a competência que 
lhe é atribuída pela Resolução nº 35/08-COPLAD. 

RESOLVERESOLVE: 

Por meio deste Edital, na forma do que determina a Lei, tornar público aos interessados que entre os 
dias 20/02/2016 e 21/02/2016 estarão abertas as INSCRIÇÕES para preenchimento de uma vaga remanescente 
para Residência em Medicina Veterinária do Hospital Veterinário da UFPR, Setor Palotina. O presente Edital é 

regido pelas normas gerais do Edital nº 32 e do Guia do Candidato 2016, disponíveis no site www.nc.ufpr.br, 
em que constam inclusive conteúdo das provas, número de questões e critérios para a análise e defesa de 
currículo. Serão ofertadas as seguintes vagas, com critérios específicos de seleção conforme abaixo: 

01 vaga em DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS para Médico Veterinário, com duração do 

programa de dois anos e dedicação exclusiva. 
DO LOCAL DAS INSCRIÇÕES: Hospital Veterinário da UFPR - Setor Palotina. Rua Pioneiro nº 2153, na 

secretaria do Hospital Veterinário, das 09h00 às 13h00. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 1 foto 3X4 colorida, recente e CÓPIAS DOS DOCUMENTOS: RG ou 
Carteira Profissional, Certificado de conclusão do curso de graduação na área profissional pretendida, 
Formulário de inscrição preenchido (ANEXO 1) e Curriculum Vitae atualizado. 

DA PROVA, DA CLASSIFICAÇÃO E DA MATRÍCULA: A prova será elaborada pelo Laboratório de 

Parasitologia e Epidemiologia do Hospital Veterinário da UFPR Palotina em que o programa está inserido. No 
momento da inscrição será informado ao candidato o local da prova, que deverá ocorrer na cidade de Palotina. 

A prova será composta por parte Geral e parte Específica, e será realizada no dia 22/02/2016 com início 

previsto para 08h30, com duração máxima de 3 (três) horas. A etapa de análise e defesa do currículo inicia-se às 
13h30, no mesmo dia da prova teórica. 

A lista de classificados do presente Edital será publicada no site www.campuspalotina.ufpr.br até o dia 
23/02/2016, sendo que os aprovados deverão realizar sua matrícula no dia 24/02/2017, no Hospital Veterinário 

da UFPR, Setor Palotina, Rua Pioneiro nº 2153 - Secretaria do HV, das 08h00 às 12h00. 

Nota: Os candidatos classificados na suplência poderão, na ocorrência de desistência ou impedimento 

de candidato mais bem classificado, serem convocados para preenchimento de vaga até o dia 30 de março de 
2016, seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação. 

http://www.nc.ufpr.br
http://www.campuspalotina.ufpr.br
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ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO 
CONCURSO RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  

2ª CHAMADA  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS 

NOME: ___________________________________________________________________ 
SEXO:_____________ NATURALIDADE: _____________________________ UF: _______ 
NACIONALIDADE: __________________________________________________________ 
DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____  ESTADO CIVIL: __________________________ 
ENDEREÇO _______________________________________________________________ 
BAIRRO: _______________ CEP:____________ CIDADE: ________________ UF: ______ 
TELEFONE: _______________________________________________________________ 
CPF: __________________ RG:__________________ DATA EMISSÃO________ UF ____  

CRMV: _________________________  UF: _________ 

PALOTINA,_______ DE _____________DE 20___. 

________________________________________________ 
Assinatura 

ANEXAR A ESTA FICHA OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
- Cópia da Carteira de Identidade e do Conselho Profissional 
- Curriculum Vitae atualizado e comprovado, organizado de acordo com as instruções do Edital 32/2016 

COREMU. 
-      1 Foto 3x4 colorida recente 
-    Não serão aceitas inscrições via correio. No caso de inscrição por procuração, devem ser apresentados o 
instrumento de mandato, uma cópia do documento de identidade do procurador e do documento do candidato, 
bem como os documentos exigidos para inscrição do candidato.

FOTO 
3X4


