
 

 

PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA  
PUCPR - CAMPUS CURITIBA 

 EDITAL Nº 09/2021.  – PUCPR/NPS 
 
A Clínica Veterinária Escola da PUCPR – Campus Curitiba, por meio de sua Comissão de Aprimoramento em 
Medicina Veterinária TORNA PÚBLICA a convocação dos candidatos aptos para realização da Segunda Etapa 
- AVALIAÇÃO ORAL E ENTREVISTA, bem como o ensalamento, horários e as instruções adicionais. 

 
1. O ensalamento e horários da AVALIAÇÃO ORAL E ENTREVISTA constam no ANEXO I. 
2. O candidato deverá comparecer ou ingressar no local designado para a realização da avaliação, com 

antecedência de 10 (dez) minutos, obrigatoriamente munido de documento de identificação original com 
foto.  
2.1. Serão considerados documentos oficiais de identificação: Carteira de Identidade, Carteira Nacional 

de Habilitação, Carteira de Trabalho, Carteira Profissional, Carteira de Identificação Funcional, 
Registro Nacional de Estrangeiro e Passaporte. 

2.2. Não será permitido ingresso no ambiente de avaliação sem documento de identificação válido. 
 

3. Será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial. A comissão recomenda o uso de máscara cirúrgica 
ou N95.  
3.1. Não será permitida a entrada, nem a permanência no prédio sem máscara. O candidato será 

responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção utilizado, seguindo as 
recomendações dos órgãos de saúde.  

3.2. Antes de permitir o ingresso do candidato em sala o fiscal irá aferir a temperatura e dar as instruções 
das marcações para o distanciamento.  

3.3. Haverá dispenser de álcool gel 70% no local de prova para higienização das mãos, sempre que 
necessário.  
 

4. É proibida a utilização de celular e/ou qualquer aparelho eletrônico enquanto o candidato aguarda para ser 
chamado para a avaliação e durante a realização da prova oral e entrevista, sob pena de eliminação do 
candidato do processo seletivo. 

5. Durante a arguição a Banca Examinadora não está autorizada a interagir com o candidato. 
6. A avaliação terá duração de até 30 minutos, tempo em que o candidato deverá responder às arguições 

dos membros da Comissão Examinadora. 
7. A filmagem (vídeo e áudio) da Prova Oral será realizada para efeito de registro e avaliação. Não sendo 

fornecida, em nenhuma hipótese, cópia dessa filmagem. 
8. Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação oral e entrevista. O não comparecimento a 

essa fase implicará a eliminação automática do candidato. 
9. Eventuais atrasos serão admitidos pela banca com tolerância máxima de 5 (cinco) minutos. Se 

ultrapassado o limite o candidato estará automaticamente desclassificado. 
9.1. Em caso de atraso do candidato o tempo não será acrescentado no total disponível para arguição. 

10. Serão considerados aprovados os candidatos melhor classificados até o número de vagas ofertadas, por 
programa escolhido, com nota superior a 70 pontos.  

Curitiba, 06 de julho de 2021. 
 
 
 

Comissão de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária 
 Núcleo de Processos Seletivos  

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
 



 

 

ANEXO I 
 

PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA 
PUCPR - CAMPUS CURITIBA 

ENSALAMENTO AVALIAÇÃO ORAL E ENTREVISTA  
Local: Rua Imaculada Conceição 1155, Prado Velho. 

Escola de Ciências da Vida – Bloco 3 – Verde 
PUCPR- Campus Curitiba  

Data: 07/07/2021 
 
 

 


