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MANUAL DO CANDIDATO  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A Residência em Medicina Veterinária (RMV) é uma modalidade de ensino 
de pós-graduação "lato sensu", em sistema presencial integral, que visa o 
treinamento profissional em serviço supervisionado, aprimorando e capacitando 
Médicos Veterinários para profissão liberal, pesquisa e docência em suas várias 
vertentes. 

 
2. ABRANGÊNCIA: 
 

O programa de residência é destinado a profissionais Médico Veterinários com 
até dois anos de formados ou acadêmico do 5º ano do Curso de Medicina 
Veterinária. 

 
3. PROGRAMA: 
 

O programa de RMV oferecido apresenta duração de 01 (um) ano, com carga 
horária mínima de 1760 horas. A carga horária da RMV é distribuída entre 
treinamento profissional supervisionado, aulas teóricas, conteúdos pré-
profissionalizantes e de apoio diagnóstico, além de seminários, discussões 
anátomo - clínicas e eventualmente atividades de pesquisa científica.  
 
 
4. ÁREA DE ATUAÇÃO, NÚMERO DE VAGAS e DURAÇÃO DO PR OGRAMA: 
 
 
                                                                                                                                                         

Programas Vagas Duração  
Clínica, Cirurgia e Reprodução de Ruminantes  uma vaga (1) 1 ano 

 
 

 
5. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA: 
 

• O programa de Residência em Clínica, Cirurgia e Reprodução de 
Ruminantes é integralmente realizado na Unidade Hospitalar de Animais 
de Fazenda (UHAF), localizado na Fazenda Experimental Gralha Azul, no 
Município de Fazenda Rio Grande - Paraná. 

 
 
 
 
 



6. ORIENTADORES: 
 

 
 
     O programa de Residência em Clínica, Cirurgia e Reprodução de Ruminantes 
está sob supervisão e precepção dos seguintes orientadores: 
 
• Prof. Titular Dr. Rüdiger Daniel Ollhoff - Professor de Semiologia, Clínica e 

Cirurgia de Ruminantes - Curso de Medicina Veterinária - PUCPR. 
• Prof Adj. N-I MSc. Felipe Pohl Souza - Professor de Semiologia, Clínica e 

Cirurgia de Animais de Produção - Curso de Medicina Veterinária - PUCPR.   
• Prof. Adj. N-II Drª. Cristina Santos Sotomaior - Professora de Caprinocultura e 

Ovinocultura - Curso de Medicina Veterinária - PUCPR. 
• Prof. Titular Dr. Luiz Ernandes Kozicki – Professor de Terigenologia Geral e 

Terigenologia Especial – Curso de Medicina Veterinária – PUCPR. 
• Prof. Ass.N-I MSc. Márcio Saporski Segui – Professor de Terigenologia Geral 

e Terigenologia Especial – Curso de Medicina Veterinária – PUCPR. 
 

 
7. INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO: 

     
7.1. Período de inscrição:  de 02 de julho de 2008 a 20 de julho de 2008. 
7.2. Inscrição: Preencher a ficha de Inscrição pelo site 
http://www.pucpr.br/processos_seletivos/residencia_veterinaria. (Anexo I deste 
Manual). 
7.3. Entrega da documentação:  PUCPR – Secretaria Administrativa do Campus 
de São José dos Pinhais – Br 376, km 14, Bairro Costeira – São José dos Pinhais 
– Paraná. 
7.4.Taxa de inscrição:  R$ 80,00 (oitenta reais). O recolhimento da taxa de 
inscrição deve ser realizado mediante depósito no banco nº 399 (HSBC) Agência 
1748 C/C 13188-81 ou se realizado em outro banco que não informado, efetuar 
doc. para a conta acima. Deve-se também anexar o comprovante de depósito ao 
formulário para entrega. 
7.5. Documentos exigidos para inscrição: 
• Três fotografias 3x4 recentes 
• Cópia do RG 
• Cópia do CIC/CPF 
• Histórico Escolar  
• Curriculum vitae devidamente comprovado 
• Diploma ou comprovante de ser acadêmico do 50 ano do Curso de Medicina 

Veterinária 
7.6 .  Inscrições por procuração:  
       Será admitida a inscrição por terceiros mediante a entrega de procuração do 
interessado e apresentação do comprovante original de depósito bancário no 
valor da taxa de inscrição, de cópia legível do documento de identidade do 
candidato e demais documentos relacionados para inscrição. Não há necessidade 
de reconhecimento de firma na procuração. 
7.7. Inscrição por via Postal: 
7.7.1. Será aceita solicitação de inscrição, por meio de SEDEX (Encomenda 
Expressa) ou carta registrada da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – 



ECT, endereçada à Secretaria Administrativa da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR), BR-376, Km-14, Caixa Postal 129, CEP: 83010-500 - 
Câmpus de São José dos Pinhais - Paraná (PR), desde que contenha no 
envelope: 
a) Preenchimento da Ficha de Inscrição datada e assinada, conforme o modelo 
definido no Anexo I  deste Manual; 
b) cópia legível de documento de identidade, cujo original deverá ser apresentado 
nos dias e locais de realização das provas; 
c) comprovante do depósito bancário no banco nº 399 (HSBC) Agência 1748 C/C 
13188-81 ou doc. no caso de outro banco que não o citado acima. 
7.7.2. Somente serão aceitas solicitações de inscrição que sejam postadas no 
correio até o dia 20 de julho de 2008. 
7.7.3. Aos candidatos que se inscreverem por via postal, poderão retirar o 
comprovante de inscrição na Secretaria Administrativa da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR), Câmpus de São José dos Pinhais - Paraná (PR). 
Na impossibilidade de retirada do referido comprovante o candidato poderá 
realizar a prova, apresentando o documento original de identidade. 
7.7.4. As informações prestadas no formulário ou na solicitação de inscrição serão 
de inteira responsabilidade do candidato, dispondo à Comissão de Seleção da 
Residência Veterinária da PUCPR o direito de excluir do processo seletivo aquele 
que não preencher o formulário de forma completa, correta e legível ou que 
fornecer dados comprovadamente inverídicos. 
7.7.5. É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea.  
7.7.6. Não serão aceitas inscrições via fax. 
7.7.7. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição. 
7.7.8. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em 
hipótese alguma. 
7.7.9. Será anulada a inscrição e todos os atos dela decorrentes se o candidato 
não apresentar, no ato de matrícula, os documentos exigidos como requisitos. 
7.7.10. A inscrição em desacordo com este Manual será anulada em qualquer 
fase do processo seletivo e implicará a exclusão do nome do candidato da relação 
dos aprovados e a perda dos direitos decorrentes, mesmo que já tenha ocorrido a 
homologação do resultado final. 
 
8 - SELEÇÃO: 
8.1. Processo de seleção: 
  A 1a fase do processo seletivo constará de: 
• Prova escrita específica de caráter eliminatório 
   A 2a fase do processo seletivo constará de: 
• Análise de Curriculum Vitae  
• Entrevista com uma Banca constituída por docentes da área.  
8.2. Data, Horário e Local das provas: 
   A prova específica será aplicada no dia 25 de julho de 2008, das 8:30h às 
11:30h e a entrevista das 14:00h às 16:30h  ou logo após a prova escrita , no 
Campus de São José dos Pinhais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 
situado à BR-376, Km-14, São José dos Pinhais - Paraná (PR). 
8.3. Normas gerais para a realização da prova: 
8.3.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início, 



munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, do comprovante de 
inscrição e do documento de identidade original. 
8.3.2. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas 
após o horário fixado para o seu início. 
8.3.3. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar o 
documento de identidade original, será automaticamente excluído do processo 
seletivo. 
8.3.4. Não será aplicada prova, em hipótese alguma, em espaço físico, datas ou 
horários diferentes dos determinados em editais ou em comunicados. Também 
não será permitido, em hipótese alguma, que as marcações na Folha de  
Respostas sejam feitas por outras pessoas. 
8.3.5. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre 
os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material. Não será permitida, também, a 
entrada de candidatos portando armas e/ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone 
celular, receptor, gravador, etc.). 
8.3.6. O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, as respostas das provas para a folha de respostas, que é o único documento 
válido para a correção. O preenchimento da folha de respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as 
instruções específicas contidas nas Instruções ao Candidato. Em hipótese alguma 
haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 
8.3.7. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de 
marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas. São consideradas 
marcações incorretas as que estiverem em desacordo com este Manual e com as 
Instruções ao Candidato, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou 
emendada e campo de marcação não-preenchido integralmente. 
8.3.8. As provas serão realizadas sem consulta a qualquer material. 
8.3.9. Não haverá segunda chamada para as provas. O não-comparecimento a 
qualquer uma das provas implicará na eliminação automática do candidato. 
8.3.10. Será vedado ao candidato retirar-se do recinto de aplicação das provas 
antes de entregar o gabarito, sem a devida autorização e/ou acompanhamento de 
fiscal. 
8.3.11. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a qualquer uma das 
normas para a realização das provas definidas neste Manual ou em outros 
relativos ao processo seletivo, nos comunicados, nas Instruções ao Candidato, 
distribuídas por ocasião das inscrições, ou nas instruções constantes de cada 
prova, bem como o tratamento incorreto ou descortês a qualquer pessoa 
envolvida na aplicação das provas. 
8.3.12. Não será permitida a anotação de informações relativas às respostas do 
candidato no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. A 
inobservância ao constante neste item caracterizará fraude e implicará a 
eliminação automática do candidato do processo seletivo. 
8.4. Critérios de avaliação e classificação da 1 a fase do processo seletivo: 
8.4.1. A nota da prova específica será calculada pelo total de questões 
concordantes com o gabarito oficial definitivo da respectiva prova. O resultado 
será divulgado na escala de 0 (zero) a 10(dez). 
8.4.2. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que se situarem no 
terço inferior da classificação decrescente de notas. 



 
 
8.5. Resultados da 1 a fase do processo seletivo: 
8.5.1. A relação dos candidatos classificados na prova escrita será divulgada 
através de edital afixado, em local e hora previamente agendados por ocasião da 
prova teórica, no dia 25 de julho de 2008.  
8.5.2. Os nomes dos candidatos aprovados e daqueles selecionados para a 
segunda fase serão divulgados em ordem alfabética, sem a presença da nota. O 
candidato poderá obter sua nota, em caráter individual, com a Comissão de 
Seleção do Concurso de Residência Médica Veterinária da PUCPR, a partir da 
publicação. 
8.6. Critérios de avaliação e classificação da 2 a fase do processo seletivo: 
8.6.1. As análises de currículo e entrevistas serão realizadas por uma banca 
examinadora constituída de três professores previamente escolhidos pela 
Comissão de Seleção do Concurso de Residência Médica Veterinária da PUCPR, 
no dia 25 de julho, sendo os locais e horários especificados por ocasião da prova 
escrita (1a fase).  
8.6.2. Os candidatos classificados para a 2ª fase do processo seletivo que não 
comparecerem estarão automaticamente eliminados. 
8.6.3. A nota da análise de currículo e entrevista terão seus resultados divulgados 
na escala de 0 (zero) a 10 (dez). 
8.7. Critérios de avaliação Final: 
8.7.1. A nota final (NF) será calculada da seguintes forma: 
            A= nota da prova escrita X 3 
            B= nota da análise de currículo X 3 
            C= nota de entrevista X 4 
            
NF= (A + B + C)/ 10 
 
8.8  Resultado Final do processo seletivo: 
8.8.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo apresentados, por ordem 
decrescente das notas finais. 
8.8.2. O resultado final do processo seletivo será divulgado em edital publicado 
em local, data e horário, especificados por ocasião da entrevista. O resultado será 
publicado em Internet no endereço: 
www.pucpr.br /processos_seletivos/residencia_veterinaria.  
8.9.  Recursos: 
Não serão admitidos recursos às provas em nenhuma hipótese. 
 
9 - Matrícula: 

9.1 Após a publicação do resultado final, o candidato aprovado e classificado 
dentro do número de vagas oferecido no presente Manual deverá comparecer, 
para cadastramento e atendimento de outras exigências, munido de Carteira de 
Identidade, CIC/CPF, Comprovante de ser titular de Conta Bancária e Carteira de 
trabalho com Cartão do PIS/PASEP, entre os dias 28 e 31 de julho de 2008 , das 
8h às 12h e das 14h às 17h, na Secretaria da Unidade Hospitalar para Animais de 
Companhia do Hospital Veterinário da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR), BR-376, Km-14, Campus de São José dos Pinhais - Paraná (PR). 

 



9.2  O candidato aprovado no processo seletivo que não se apresentar ao local e 
data indicadas será considerado desistente e sua vaga preenchida por outro 
candidato aprovado na respectiva especialidade, respeitada a classificação geral.  
9.3 O candidato convocado para preencher vaga aberta por desistência na 
matrícula terá o prazo de 3 (três) dias úteis  para se apresentar após ser 
comunicado, caso contrário será também considerado desistente. 
9.4  A lista de reclassificação e as novas convocações obedecerão rigorosamente 
à ordem de classificação dos candidatos. 
9.5  O início do programa de residência se dará no dia 1 de Agosto de 2008 , às 
7:30h, em local a ser determinado por ocasião da matrícula. 
 
10- CONDIÇÕES DE TREINAMENTO 
 
10.1. O treinamento da Residência Médica será em regime de horário integral e 
dedicação exclusiva, com carga horária semanal de 40 horas, excluindo as horas 
de plantão. 
10.2. Os residentes receberão uma bolsa de estudo com valor estabelecido pela 
PUCPR, por meio de resolução aprovada pelo CAEF (Conselho Administrativo e 
Financeiro). 
10.3. O residente terá 60 dias de caráter probatório para ser avaliado quanto à 
sua adaptabilidade ao programa. Na primeira semana após esse período, os 
hospitais sede da residência irão se reunir para decidir pela permanência, ou não, 
de residentes considerados inaptos pelo serviço e preceptoria. 
10.4. O médico veterinário residente fica obrigado a participar, com freqüência 
mínima exigida, do programa didático estabelecido como obrigatório, bem como 
de atividades comunitárias que compõem o escopo do Curso de Medicina 
Veterinária da PUCPR. 
10.5. O médico residente fica obrigado a apresentar, ao término da Residência 
Médica Veterinária, trabalho científico em condição de publicação, resumo em 
anais ou monografia, segundo orientações estabelecidas pelo coordenador do 
programa. 
 
11- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. A admissão dos médicos veterinários residentes obedecerá rigorosamente à 
classificação obtida no processo seletivo. 
11.72. As alterações de endereços dos candidatos deverão ser comunicadas aos 
hospitais onde estiverem localizados os serviços. O Conselho de Residência 
Médica Veterinária exime-se de quaisquer responsabilidades pela desinformação 
do candidato, nos casos em que tal modificação não for avisada. 
11.3.Todos os editais e/ou comunicados serão afixados nos hospitais onde 
estiverem localizados os serviços. 
11.4. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o processo 
seletivo contidas nos comunicados, nas Instruções ao Candidato, neste Manual e 
em outros a serem publicados. 
11.5. As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e 
procedimentos do processo seletivo correm por conta dos candidatos, que não 
terão direito a alojamento, alimentação, transporte ou ressarcimento de despesas. 
11.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção da 
Residência Médica Veterinária, 



A Comissão 
Profº. Adj. N-II MSc. Rodrigo Távora Mira 
Profª. Adj. N-II Drª. Cláudia Turra Pimpão 

Profº. Adj. N-I MSc Marconi Rodrigues de Farias 
Prof. Titular Dr. Rüdiger Daniel Ollhoff 

Profº. Adj. N-I MSc. Pedro Vicente Michelotto Júnior 
Profª. Ass. N-I MSc Cassiana Maria Garcez Ramos 

Profª. Adj. N-I MSc Rita Maria Venâncio Mangrich Rocha 
MVR Rebeca Bacchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


