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1. PREÂMBULO 

1.1 O Coordenador pró-tempore da Comissão de Residência em Área Profissional da Saúde 

da Universidade Federal Rural da Amazônia (COREMU/UFRA), no uso de suas 

atribuições legais, torna público e estabelece as normas do processo seletivo 2018, para 

o preenchimento das vagas dos cursos de especialização, lato sensu, modalidade 

treinamento em serviço, Residência em Área Profissional em Saúde em Medicina 

Veterinária, em conformidade com a Portaria Interministerial no. 1.077, de 12 de 

novembro de 2009 e Resolução CNRMS no. 2 de 13 de abril de 2012.  

 

1.2 O edital foi elaborado pela comissão de processo seletivo, eleita em reunião do 

Colegiado do Programa de Residência em Área Profissional de Saúde em Medicina 

Veterinária em reunião realizada no dia 05/10/2017, formada pelos representantes: 

Prof. Dr. Djacy Barbosa Ribeiro, Prof. Dr. Washington Luiz Assunção Pereira, Med. Vet. 

Me. Luiz Fernando de Moraes Moreira e Prof. Dr. Leandro Nassar Coutinho e foi 

aprovado em 31/01/2018 por esta mesma comissão e aprovado pelo Colegiado Geral 

da Pós-graduação (PROPED/UFRA) em reunião realizada em 02/02/2018. 

 

1.3 Informações sobre o Programa podem ser obtidas na página eletrônica 

http://coremu.ufra.edu.br  ou na secretaria do Programa de Residência.  

 

1.4 À COREMU cabe a responsabilidade pelo planejamento, coordenação e 

operacionalização de todos os procedimentos deste Concurso. A COREMU está 

instalada na secretaria do “Projeto Vida Digna”, anexo ao “Hospital Veterinário Prof. 

Mario Dias Teixeira” na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 2501, Bairro Terra 

Firme, Belém/PA. CEP 66077-901. Endereço eletrônico do concurso: 

http://coremu.ufra.edu.br; e-mail: residencia.vet@ufra.edu.br; telefone: (91) 3210-

5130 e 3210-5137 (ISPA) 

  

http://coremu.ufra.edu.br/
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2. DO NÚMERO DE VAGAS 

2.1 Número de vagas para candidatos residentes no país: 

2.1.1 Residência em Patologia Clínica (2 vagas) 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

3.1 Este Edital tem por finalidade estabelecer as Normas do Concurso Público de Seleção 

para candidatos às vagas no Curso de Residência supracitado, com ingresso previsto no 

primeiro semestre de 2018. 

 

3.2 Os Cursos de Residência Multiprofissional e em Área da Saúde são regulamentados pela 

Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, pela Portaria interministerial nº 1.077/2009, 

pelas demais resoluções, normativas, atas ou qualquer outro documento oficial 

emanado pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), 

sendo desenvolvida em regime de dedicação exclusiva (anexo VI), não podendo, o 

residente desenvolver outras atividades profissionais no período de realização da 

mesma, tendo carga horária de 60 horas semanais e duração mínima de 02 (dois) anos, 

totalizando 5.760 horas.  

 

3.3 Podem concorrer candidatos brasileiros natos ou naturalizados e candidatos 

estrangeiros. O candidato estrangeiro deverá ter visto permanente ou visto temporário 

de estudante obtido perante o Consulado do Brasil em seu país.  

 

3.4 Não estão aptos a concorrer ao edital 2018, candidatos que já tenham cursado ou 

estejam cursando o programa na mesma área de concentração ou que já tenham 

cursado duas áreas de concentração dentro de qualquer programa de residência ou de 

aprimoramento em medicina veterinária em instituição pública ou privada no país. 

 

3.5 O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas distribuídas conforme a 

apresentação deste Edital e das vagas que porventura vierem a ser criadas durante o 

prazo de validade previsto neste Edital, obedecida à ordem classificatória. 

  



4. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

4.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos do Programa de Residência em Área 

Profissional de Saúde em Medicina Veterinária, para o período letivo de 2018-2020, 

deverão ser efetuadas exclusivamente através do site http://coremu.ufra.edu.br, entre 

os dias 05/02/2018 e 09/02/2018. 

 

4.2 Após a inscrição on-line, a documentação exigida deverá ser entregue pessoalmente 

pelo interessado, ou por procurador devidamente constituído, nos dias úteis do período 

de 05/02/2018 a 09/02/2018, no horário das 08h00 às 17h00 no seguinte endereço: 

Secretaria COREMU/UFRA, Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 2501, Bairro 

Montese, Belém/PA. CEP 66077-901. 

 

4.3 O candidato poderá enviar via SEDEX, os documentos relacionados no item 4.5, 

apresentando data da postagem não posterior ao último dia de inscrição, conforme 

estabelecido no item 4.2. 

 

4.4 Poderão inscrever‐se no processo seletivo candidatos em fase de conclusão de curso de 

graduação. 

 

4.5 No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos (as cópias deverão 

ser autenticadas): 

4.5.1 Comprovante de inscrição on-line; 

4.5.2 Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (GRU) – (Anexo I); 

4.5.3 Cópia do Diploma de Graduação em Medicina Veterinária ou declaração de estar 

cursando o último período do Curso de Medicina Veterinária ou Atestado de colação 

de grau no curso de Medicina Veterinária; 

4.5.4 Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

4.5.5 Currículo Lattes, em versão impressa e encadernada (disponível para 

preenchimento no endereço http://lattes.cnpq.br). Deverão ser anexados 

comprovantes da produção intelectual listada no currículo; 

4.5.6 Cópia de Documento de Identidade; 

4.5.7 Cópia do CPF; 

4.5.8 Cópia do Título de Eleitor e dos comprovantes das duas últimas votações; 

4.5.9 Cópia do Certificado de Reservista (quando candidato do sexo masculino) 

4.5.10 Declaração de dedicação exclusiva (Anexo VI) 

 

4.6 Terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção apenas os candidatos que 

apresentem a documentação exigida COMPLETA (item 4.5 e currículo), dentro do prazo 

previsto (item 4.1) no presente Edital e em envelope LACRADO. 

 

4.7 O candidato, ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza e é o único 

responsável pela veracidade de todas as informações prestadas. 
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5. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1 O processo seletivo será constituído por três etapas: Objetiva, Teórico-Prática e Análise 

de Currículo.  

Primeira etapa: Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, pontuação total de 

0 (zero) à 10 (dez) pontos. Constará de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada 

questão valendo 0,2 pontos, questões distribuídas da seguinte forma:  

Parte A: Comum a todos os candidatos: constará de 10 (dez) questões que versam sobre o 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

Parte B: Específica: constará de 40 (quarenta) questões versando sobre assuntos específicos 

da área de Patologia Clínica Veterinária.  

Parágrafo único: O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis) pontos 

nesta etapa estará eliminado e não poderá realizar as demais etapas do concurso. 

 

Segunda etapa: Prova Teórico-Prática, específica de cada área de caráter eliminatório e 

classificatório e pontuação máxima de 0 (zero) à 10 (dez) pontos. As provas serão realizadas 

de acordo com o roteiro em Anexo II. A prova teórico-prática constará de questões escritas 

ou arguitivas ao candidato pela Comissão de Seleção/Examinadora para avaliação de sua 

capacidade de indicar hipóteses diagnósticas plausíveis e sustentar argumentos que 

justifiquem as medidas assistenciais pelas quais optou para os casos indicados por meio 

eletrônico ou em condições reais. 

Parágrafo único: O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis) pontos 

nesta etapa estará eliminado e não poderá realizar as demais etapas do concurso. 

 

Terceira etapa: Prova de Títulos e Currículo, de caráter classificatório e pontuação máxima 

de 0 (zero) à 10 (dez) pontos. Constará da análise dos documentos comprobatórios 

mencionados no currículo do (a) candidato (a), pela banca examinadora, segundo 

orientações estabelecidas no Anexo III deste Edital. Os aspectos analisados no currículo 

serão a produção científica e a experiência profissional comprovada. 

5.2 A Análise de Currículo por Prova de Títulos consiste em parte integrante e obrigatória 

do processo de seleção e a não apresentação da documentação exigida no ato da 

inscrição, implica em sumária eliminação do (a) candidato (a). 

5.3 A Análise do Currículo por Prova de Títulos, de caráter classificatório, destina-se a avaliar 

a experiência e conhecimentos prévios do (a) candidato (a), sua produção acadêmica e 

científica, bem como a participação em eventos (Simpósios, Cursos, Seminários, 

Congressos e similares), conforme critérios estabelecidos no Anexo III deste Edital. 

5.4 Os comprovantes dos títulos, obrigatoriamente, deverão ser entregues, 

presencialmente, na Secretaria da COREMU ou enviado via sedex, em bloco único 

encadernado organizado de acordo com os itens do formulário próprio, apenas com o 

preenchimento do cabeçalho (pontuação deve ser mantida em branco) e devidamente 

assinado, constante no Anexo III deste Edital. 

5.5 O (a) candidato (a) é responsável pelas informações prestadas e documentos anexados 

ao formulário para Análise de Currículo por Prova de Títulos (Anexo III), arcando com as 

consequências de eventuais equívocos ou inobservâncias das normas deste Edital. 

5.6 O (a) candidato (a) deverá consultar o Anexo III, parte integrante deste Edital, para 

conhecer os itens previstos para pontuação e, obrigatoriamente, deverá entregar os 



títulos, sob a forma de cópia autenticada, legível, para que possa fazer jus à devida e 

adequada pontuação. 

5.6.1 As cópias deverão ser autenticadas em cartório e/ou por representante de 

instituição pública, p. ex.: Instituições Federais de Ensino Superior reconhecidas 

pelo MEC. 

5.7 Os (as) candidatos (as) não classificados poderão resgatar, na secretaria da COREMU, 

seus comprovantes de títulos, até o dia 29/03/2018, após esta data, os mesmos serão 

descartados. 

5.8 Os conteúdos programáticos das provas e bibliografias indicadas constam no Anexo IV 

deste Edital. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

6.1 Para os (as) candidatos (as) aprovados nas Provas Objetiva (NO) e Teórico-Prática (NP) 

e submetidos à Análise de Currículo por Prova de Títulos (NT), a nota final (NF) de 

aprovação no Concurso corresponderá à soma ponderadas das notas das três etapas: 

  

NF: (NO x 2 + NP x 2 + NT) /5 

NF: Nota final 

NO: Nota da prova objetiva (peso 2) 

NP: Nota da prova prática (peso 2) 

NT: Nota por prova de títulos (peso 1) 

6.2 A classificação dos candidatos aprovados far‐se‐á pela ordem decrescente das notas 

finais dos candidatos, pela área profissional, de acordo com o número de vagas 

disponíveis, de acordo com o item dois (2). 

6.3 A partir de 12/03/2018, será divulgada na página da COREMU a listagem dos (as) 

candidatos (as) aprovados(as) e classificados(as) no concurso, por curso e área 

profissional, em ordem crescente de classificação, com a pontuação final. 

6.4 Na ocorrência de candidatos (as) com notas finais coincidentes o desempate na 

classificação será efetuado levando-se em conta, sucessivamente: a maior nota na 1ª 

Fase (Prova Objetiva), a maior nota na 2ª Fase (Prova Prática), a maior nota da 3ª Fase 

(Análise de Currículo por Prova de Títulos) e o (a) candidato (a) com a maior idade. 

 

7. DO CRONOGRAMA 

7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo 

seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam no anexo V 

 

8. DA APLICAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

8.1 A aplicação das provas da Primeira Fase ocorrerá às 08:30 horas do dia 05/03/2018 

(segunda-feira), devendo o candidato apresentar-se, no local de realização das mesmas, 

às 07h30. Para realizar esta prova o(a) candidato(a) disporá de, no máximo, 4 (quatro) 

horas. 

8.2 A aplicação da prova da segunda Fase ocorrerá às 08:30 horas do dia 09/03/2018 (sexta-

feira) devendo o(a) candidato(a) apresentar-se, no local de realização da mesma, às 

07:30hs. Para realizar esta prova o(a) candidato(a) disporá de, no máximo 2 (duas) 

horas. 



8.3 A Análise de Currículo por Prova de Títulos, com os respectivos documentos 

comprobatórios, está prevista para o dia 09/03/2018 (sexta-feira). 

8.4 Os locais de realização das provas e a homologação das inscrições serão divulgados 

através do endereço eletrônico do Concurso, a partir de 21/02/2018; 

8.5 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 

provas em virtude de afastamento do (a) candidato (a) da sala de prova. 

8.6 Somente será admitido aos locais de provas, das primeira e segunda fases, o (a) 

candidato (a) que estiver portando documento de identidade civil ou profissional 

original, ou cédula de identidade de estrangeiro, com foto, que bem o identifique (na 

forma da Lei nº. 9.503/97). 

Parágrafo único: Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, 

com clareza, a identificação do (a) candidato (a). 

8.7 No dia da realização das provas, na hipótese do nome do (a) candidato (a) não constar 

na lista de frequência oficial, a COREMU procederá à inclusão do(a) candidato(a), 

mediante a apresentação do comprovante de inscrição e de entrega dos documentos 

exigidos no item 4.5 e boleto bancário (GRU) com comprovação de pagamento dentro 

do prazo, por meio do preenchimento de formulário específico. 

8.7.1. A inclusão do (a) candidato (a) será realizada de forma condicional e 

posteriormente analisada pela COREMU, que verificará a pertinência da referida 

inscrição. 

 8.7.2 Caso constatada a impertinência da inscrição, a mesma será automaticamente 

cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, 

considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

8.8 O (a) candidato (a) deverá assinalar as respostas no Cartão Resposta, único documento 

válido para a correção da prova. 

Parágrafo único: O preenchimento do Cartão Resposta será de inteira responsabilidade do 

(a) candidato (a), que deverá proceder conforme as instruções específicas contidas na capa 

do Caderno de Questões e/ou na Folha de Respostas. 

 

8.9 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do (a) candidato 

(a). 

8.10 O (a) candidato (a) deverá comparecer ao local designado, munido somente de caneta 

esferográfica de corpo transparente, com ponta média, de tinta azul ou preta, não 

podendo se utilizar de lápis ou borracha para preencher o Cartão Resposta. 

8.11 O (a) candidato (a) deverá preencher os campos, no Cartão Resposta da Prova de 

múltipla escolha (1ª fase), com caneta esferográfica de corpo transparente, com ponta 

média, de tinta azul ou preta. 

8.12 Serão consideradas erradas as questões não assinaladas ou que contenham mais de 

uma resposta assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

8.13 Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, 

impressos ou quaisquer anotações, celulares e outras ferramentas eletrônicas. 

8.13.1. Quando, for constatado, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova 

será anulada e ele será automaticamente eliminado do Concurso, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis. 



8.14 A COREMU não se responsabilizará por perda ou extravio de documentos ou objetos, 

ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados. 

8.15 A divulgação dos resultados de todas as etapas será afixada na secretaria da COREMU, 

anexa ao Hospital Veterinário HOVET/UFRA e no endereço eletrônico: 

http://coremu.ufra.edu.br. 

 

9. DOS RECURSOS 

9.1 Requerimentos de reconsideração e de recursos somente serão acolhidos se interpostos 

no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da divulgação dos resultados e deverão 

obrigatoriamente ser apresentados e protocolados na Secretaria do Programa, no 

modelo disponível na página eletrônica: http://coremu.ufra.edu.br. 

9.2 Do resultado final só serão cabíveis reconsiderações em grau de recurso à COREMU, no 

prazo máximo de dez dias da divulgação do resultado final. 

9.3 Os requerimentos de reconsideração e de recurso dirigidos à COREMU devem ser 

apresentados pelo candidato ou por seu representante legal no endereço indicado 

neste edital. 

 

10. DA ELIMINAÇÃO 

10.1 Será eliminado (a) do Concurso o (a) candidato (a) que: 

a) Apresentar-se após o horário estabelecido para o início da realização das provas, não se 

admitindo qualquer tolerância; 

b) Não comparecer às provas objetiva ou teórico-prática ou não entregar o currículo com 

os comprovantes (Anexo III), seja qual for o motivo alegado; 

c) Não apresentar documento que bem o identifique; 

d) Ausentar-se do local de realização das provas sem o acompanhamento do fiscal; 

e) Ausentar-se do local de realização das provas antes de decorrida uma hora do início da 

prova objetiva; 

f) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, 

anotações, impressos não permitidos ou máquina calculadora ou similar; 

g) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico de 

comunicação (telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

tablet, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como 

protetores auriculares; 

h) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 

ou em qualquer outro meio não fornecido pela COREMU, no dia da aplicação das provas; 

i) Ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou 

outros materiais não permitidos, sem autorização; 

j) Estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 

k) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 

l) Não devolver integralmente o material recebido; 

m) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido. 
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11. DA CONVOCAÇÃO E DA DESISTÊNCIA PARA A MATRÍCULA  

 A primeira chamada para matrícula será divulgada a partir do dia 20 de março de 2018, 

no endereço eletrônico do concurso e no momento da posse, o candidato deverá apresentar 

o registro no respectivo Conselho Regional Profissional e estar em dia com suas obrigações 

militares e eleitorais.  

 Para candidato estrangeiro, será obrigatória a apresentação de diploma revalidado por 

Instituição de Ensino Superior Brasileira e registro no respectivo Conselho Profissional.  

11.1 Os (as) candidatos (as) aprovados (as) e classificados (as) dentro do número de vagas 

oferecidas em cada curso serão convocados (as) para formalização da matrícula na 

UFRA, de acordo a especificidade de seu curso. 

11.2 O (a) candidato (a) que não atender à convocação no prazo determinado perderá o 

direito à formalização da matrícula e será considerado (a) desistente da vaga a que fez 

jus, permitindo a reclassificação de candidatos (as) habilitados (as) na mesma 

especialidade, observada, rigorosamente a ordem de classificação.  

11.3 O (a) candidato (a) convocado (a) para matrícula deverá apresentar os seguintes 

documentos:  

a) Carteira de Inscrição no respectivo Conselho Profissional;  

b) 02 Fotos 3x4 

c) Número de inscrição no INSS;  

d) Atestado de saúde ocupacional  

O atestado de saúde ocupacional será fornecido pela Divisão de Saúde e 

Qualidade de Vida - DSQV/UFRA, mediante agendamento de horário, por meio 

do telefone: (91) 3210-5118, para a apresentação dos seguintes exames:  

i. Hemograma completo;  

ii. Glicemia de jejum;  

iii. Urina - EAS;  

iv. Marcadores virais para Hepatite A, B e C; 

v. Comprovação de vacinações MMR (triviral) (*), dupla/adulto (difteria e 

tétano) e contra Hepatite B;  

vi. Eletrocardiograma (para aqueles que tenham 35 anos de idade ou mais);  

vii. Antígeno Prostático Específico - candidatos do sexo masculino acima de 45 

anos;  

viii. Preventivo Ginecológico - candidatos do sexo feminino acima de 25 anos; 

ix. Radiografia de Tórax - Posições anteroposterior e lateral;  

x. Comprovação de vacina antirrábica  

*Atenção 1: Para os candidatos do sexo feminino esta vacina não deve ser feita em caso de 

suspeita de gravidez e, se proceder à vacinação, evitar engravidar nos 90 (noventa) dias após 

a vacinação.  

Atenção 2: Os (as) candidatos (as) aprovados (as) e matriculados (as) após Exame Médico 

Admissional estão obrigatoriamente cientes de que deverão cumprir a programação de 

orientação preventiva estabelecida pelo setor competente em que exerça suas funções 

como residente.  

11.4 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias não 

autenticadas quando não apresentadas com o documento original. 



11.5 A falta de qualquer dos documentos descritos no item 11.3, implica na não efetivação 

da matrícula.  

11.6 No caso de desistência formal da matrícula, prosseguir-se-á à reclassificação dos demais 

candidatos habilitados, observada, rigorosamente, a ordem classificatória das áreas nos 

respectivos cursos.  

11.7 O (a) candidato (a) matriculado (a) que, por qualquer motivo, não se apresentar no 

primeiro dia do curso e não manifestar em até 72 horas seu interesse de continuidade 

no curso, terá a matrícula cancelada e perderá o direito a cursar a residência. Para 

assumir essa vaga será convocado (a) o (a) próximo (a) candidato (a) da lista de 

classificados, observada a ordem da respectiva especialidade.  

 

12. DA CONCESSÃO DE BOLSAS 

12.1 Serão concedidas, pelo Ministério da Educação - MEC, Bolsas de Estudo, no mesmo valor 

pago para os Programas de Residência Médica do MEC, a todos os candidatos 

matriculados, durante o período de vigência do contrato, a contar da data de início do 

Programa, previsto para o dia 02 de abril de 2018. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que: 

13.1.1 Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da 

seleção.  

13.1.2 Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas 

neste Edital. 

13.1.3 Não confirmar a sua participação no Programa, na data especificada neste edital, no 

caso de ser selecionado. 

13.1.4 Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários 

previstos. 

13.2 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e COREMU. 

13.3 Os resultados parciais, assim como outros comunicados que se façam necessários, serão 

divulgados na Secretaria e na página eletrônica do Programa. 

13.4 Os candidatos deverão comparecer às etapas da seleção munidos de documento oficial 

de identidade, que tenha fotografia, e caneta esferográfica. 

13.5 Ao inscrever‐se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste Edital e no regulamento do Programa de Residência em Área 

Profissional em Saúde/ Multiprofissional em Medicina Veterinária ao qual se inscreve. 

     

Belém, PA, 05 de fevereiro de 2018 
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