
 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ – FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 

HOSPITAL VETERINÁRIO 

 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA 

EDITAL 2021 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA VETERINÁRIA – HOVET - 2021 

A Faculdade de Medicina Veterinária e o Hospital Veterinário da Universidade de Cuiabá – UNIC 

tornam públicas, através deste edital, a abertura de inscrições para o Processo Seletivo de 

Residência Médica Veterinária para o ano de 2021. 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será realizado sob a responsabilidade de uma Comissão 

Local de Processo Seletivo, designada pelo Coordenador de Curso da Faculdade de 

Medicina Veterinária da Universidade de Cuiabá. 

1.2  A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das 

instruções e das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste 

Edital, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações 

relativas ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele 

estivessem transcritos e acerca dos quais não poderá o candidato alegar desconhecimento. 

1.3 Os candidatos poderão obter esclarecimentos ou informações a respeito do processo 

seletivo por e-mail enviado ao endereço: livia.muraro@kroton.com.br  

1.4 Informações a respeito das etapas do processo seletivo, homologação das inscrições, 

resultados e avisos relacionados aos editais e ao presente Processo Seletivo serão 

publicados no mural do Hospital Veterinário. 

1.5  Cronograma do processo seletivo: 

Item Etapas Data e horário (Horário local) 

1 Período de inscrição e entrega dos documentos 

pessoais e Curriculum vitae ou lattes 

documentado  

23/11/20 a 04/12/20 (dias 

úteis) das 8 as 16 horas 

2 Divulgação das Inscrições deferidas 07/12/20 até as 17 horas 

3 Divulgação do local de prova 05/12/20 até as 14 horas 

mailto:livia.muraro@kroton.com.br


4  Data da realização da prova teórica 08/02/20 as 14 horas 

5 Divulgação do gabarito 09/02/20 até as 17 horas 

6 Divulgação dos aprovados na prova teórica 10/02/20 até as 17 horas 

7 Convocação dos aprovados para a entrevista 10/02/20 até as 17 horas 

8 Data da realização da entrevista 11/02/20 a 12/02/20 das 8 as 

17 horas 

8  Divulgação da lista de classificação (prova 

escrita + entrevista + análise do currículo) 

15/02/20 até as 17 horas 

9 Divulgação do resultado final 15/02/20 até as 17 horas 

10 Primeira chamada 15/02/20 até as 17 horas 

11 Apresentação dos candidatos da primeira 

chamada  

22/02/20 as 8 horas. 

 

2 REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

2.1 Podem candidatar-se à seleção para RMV (R1) Médicos Veterinários, portadores de 

diploma de graduação com até três anos de formados; 

2.2 Alunos portadores de atestados de estarem cursando o último semestre do curso de 

graduação em Medicina Veterinária. 

3 PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

3.1 As inscrições para o programa de Residência em Medicina Veterinária (RMV) 2021 serão 

realizadas durante o período de 23 de novembro a 4 de dezembro de 2020 

3.2 Deverão ser efetuadas na Secretaria do Hospital Veterinário, situado à Rua Itália, S/N, 

Jardim Europa – Cuiabá/MT. Telefone: 65 3363-1222, no horário das 08:00h às 16:00h. 

3.3 A taxa de inscrição é de R$ 200,00 (duzentos reais) e deverá ser recolhida junto à Secretaria 

do HOVET, no ato da inscrição. 

3.4  As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente ou por procuração registrada em 

cartório.  

3.5 Os documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados no momento da inscrição, 

não serão aceitos fora do período de inscrição. 

3.6 Requerimento de inscrição indicando a área desejada; 



I. Histórico escolar do curso de Medicina Veterinária (cópia); 

II. Carteira de identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de quitação eleitoral (cópia) 

e comprovante de endereço; 

III. Currículo DOCUMENTADO (certificados comprovatórios de estágios, congressos, 

iniciação científica, monitoria, experiência profissional e etc.); 

IV. Cópia do Diploma em Medicina Veterinária ou protocolo de solicitação do mesmo; 

V. Duas fotos 3x4; 

VI. Quitação com o Serviço Militar para homens (cópia); 

VII. Recibo do pagamento da taxa de inscrição; 

VIII. Para os candidatos ainda não graduados, apresentar declaração da Faculdade 

comprovando que o mesmo concluirá o Curso de Medicina Veterinária até o início do 

Programa de Residência Médica Veterinária. 

3.7 Em caso de aprovação no processo seletivo para a matrícula será necessário à inscrição no 

CRMV-MT, nº do PIS/NIS, dados bancários (conta corrente) e carteira de vacinação com as 

vacinas atualizadas. 

3.8  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou por qualquer outra 

via não especificada neste edital. 

3.9  O preenchimento legível do Requerimento de Inscrição é de inteira responsabilidade do 

candidato (ANEXO I). 

3.10 A inscrição do candidato deverá ser efetuada para uma única área de conhecimento. 

3.11  Havendo mais de uma inscrição do mesmo candidato será confirmada unicamente a 

última inscrição feita. 

3.12 A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição 

de candidato será divulgado no mural do Hospital Veterinário 

 

4  DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 O processo seletivo constará das seguintes etapas: 

I. Prova escrita: classificatória e eliminatória 

II. Prova de títulos: classificatória e eliminatória 

III. Entrevista: classificatória e eliminatória 

4.2 Prova Escrita (peso 4), a qual versará sobre conhecimentos da medicina veterinária nas 

seguintes áreas (ANEXO II): Clínica Médica de Pequenos Animais, Clínica Cirúrgica de 

Pequenos, Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais; Clínica Médica e Cirúrgica de 

Animais Silvestres; Patologia clínica; Patologia Animal; Diagnóstico por Imagem. 

I. A prova é composta de 10 questões por área, total de 60 questões. 

II. O conteúdo será fornecido no ato da inscrição;  



III. A prova escrita terá caráter eliminatório, de modo que todo candidato que obtiver nota 

igual ou superior a 5,0 (cinco) e não zerar em nenhuma área da prova estará classificado 

para análise de Curriculum e entrevista.  

IV. Será realizada no dia descrito no item 1.5 e o local será divulgado no mural do Hospital 

Veterinário 

V. O gabarito será fixado na Secretaria do HOVET, na data descrito no item 1.5. 

VI. O resultado desta primeira fase será fixado na Secretaria do HOVET, na data descrito no 

item 1.5. 

4.3 Prova de títulos, através da análise de currículo do candidato (peso 2) e por uma Entrevista 

e/ou Prova Prática (peso 4);  

I. A entrevista e/ou prova prática versará sobre conhecimentos técnicos, sendo estes 

baseados no programa referente à área específica do candidato, a entrevista também 

poderá abranger questionamentos diversos para investigação do perfil do candidato, 

assim como avaliação de aptidões diversas, incluindo relacionais e interpessoais; 

II. A análise do currículo deverá basear-se na análise qualitativa e quantitativa de títulos 

obtidos pelo candidato conforme ANEXO III;  

III. O candidato que não entregar o currículo documentado no ato da inscrição será 

eliminado do certame. 

IV. O candidato que não obtiver nota diferente de zero na prova de títulos e entrevista será 

eliminado do certame. 

V. Estas fases serão analisadas por uma banca constituída para tal. 

VI. As entrevistas serão realizadas na data descrito no item 1.5 e o local será divulgado no 

mural do Hospital Veterinário. 

5 DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

5.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente segundo a média ponderada final 

das notas obtidas nas etapas do certame, calculada da seguinte forma: 

FÓRMULA MF PE NE AC 

MF= PE*0,4 +NE*0,4 

+AC*0,2 
Média final Prova escrita 

Nota da 

entrevista 

Avaliação do 

currículo 

 

5.2 As notas de currículo e entrevista e/ou prática deverão ser diferentes de 0,0 (zero) para fins 

de classificação. 



5.3 A média das notas (prova escrita, currículo e entrevista e/ou prática) deverá ser maior que 

5,0 (cinco) para fins de classificação 

5.4 Ocorrendo empate na nota final a classificação observará a seguinte ordem de preferência: 

I. maior pontuação na prova escrita 

II. maior pontuação na entrevista 

III. maior pontuação no currículo 

IV. O resultado final do concurso será divulgado na data descrito no item 1.5 e o local será 

divulgado no mural do Hospital Veterinário 

6 DO PROGRAMA E DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS 

6.1 Vagas oferecidas conforme o quadro abaixo: 

Área R1 e R2 

Clínica Médica de Animais de Companhia 04 

Clínica Cirúrgica/ Anestesiologia de Animais de Companhia/ 

Animais Silvestres 
04 

Patologia clínica 01 

Patologia animal 01 

Clínica Médica e Cirúrgica de Animais de Produção 02 

Diagnóstico por imagem 01 

 

6.2 Os residentes de cirurgia estarão em atividade junto ao setor de Anestesiologia Veterinária 

(Anestesiologia de Animais de Companhia e Produção) conforme escala de rodízio. 

6.3 Os residentes de todas as áreas realizarão atividade de plantão noturno em escala de 

rodízio junto ao HOVET de 12 por 24 (12 horas noturnas seguidas de descanso de 24 horas).  

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 A convocação dos aprovados/classificados, conforme ordem de classificação, será feita de 

acordo com a necessidade institucional e será afixada a convocação no mural do hospital 

veterinário.  

7.2 Os candidatos classificados poderão ser convocados para assumirem vagas não 

preenchidas de outros setores que não tenham candidatos no cadastro reserva. Sendo que 

a convocação será realizada de acordo com a ordem de classificação geral. 



7.3 O candidato convocado terá 03 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de convocação 

e até o horário das 17 horas, para comparecer e apresentar à UNIC, no respectivo campus 

da vaga concorrida, a documentação exigida para a sua contratação. 

7.4  O não pronunciamento do candidato aprovado no prazo estabelecido facultará à 

convocação dos candidatos seguintes, sendo seu nome excluído da lista de classificação. 

7.5  Ao se inscrever, o candidato deverá certificar-se que atende aos requisitos do item 2. 

7.6 Serão chamados a ocupar as vagas os candidatos aprovados, por ordem de notas 

decrescentes, desde que o candidato possua o certificado ou atestado de conclusão do 

curso.  

7.7 Não terá direito à matrícula o candidato cuja classificação final ultrapassar o número de 

vagas oferecidas e preenchidas em cada área. 

7.8 Não haverá revisão, vista ou recontagem de pontos em qualquer das fases. 

7.9  Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela comissão instituída para o processo 

seletivo. 

Cuiabá, 12 de novembro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Lázaro Manoel de Camargo 

Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária da UNIC 

 

 

 

Profa. Dra. Maria Angélica Motta da Silva 

Reitora 

Universidade de Cuiabá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de interesse: 

 Clínica Médica de Pequenos Animais 

 Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais/Anestesiologia 

 Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais 

 Patologia Clínica Veterinária 

 Patologia Geral 

 Diagnóstico por imagem 

Foto 

Dados do Candidato 

Nome: 

Sexo: Estado Civil: Data de Nasc.: 

RG: CPF: CRMV: 

Naturalidade: Nacionalidade: 

Endereço: Nº: 

Bairro: Cidade: 

Estado: Cep: Fonte: 

Email: 

Formação Acadêmica 

Curso: Medicina Veterinária                   Ano/Inicio:                                                  Ano Conclusão: 

Instituição:  

 

 

Cuiabá, _____ de ____________________2020. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do candidato 



ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
CLÍNICA MÉDICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA 
Orientação Pediátrica; Manejo higiênico e dietético; Dermatologia / Otite; Gastroenterologia; 
Urologia e Nefrologia; Fluidoterapia e Transfusão Sanguínea; Distúrbios Endócrinos; Afecções do 
Trato Respiratório; Doenças infecto-parasitárias; Afecções Hepatobiliares; Afecções do Sistema 
Cardiovascular; Distúrbios do Sistema Nervoso; Distúrbios do Pâncreas Exócrino; Oncologia 
Clínica; Reprodução canina e felina – ciclo estral e afecções 
 
CLÍNICA CIRÚRGICA/ ANESTESIOLOGIA DE ANIMAIS DE COMPANHIA/ ANIMAIS 
SILVESTRES 
Administrações parenterais: subcutânea, intramuscular, intravenosa, intra-óssea e intraperitoneal;  
Avaliação do paciente e monitoramento pré, trans e pós-operatório; Medicação pré-anestésica; 
Neuroleptoanalgesia; Anestesia loca; Anestesia dissociativa; Fármacos miorrelaxantes e 
bloqueadores musculares; Panos anestésicos de Guedel; Anestesia geral; Aparelhos e circuitos 
anestésicos; Anestesia geral volátil ou inalatória; Anestesia com respiração controlada; Choque; 
Princípios de assepsia cirúrgica; Cuidados pré operatórios e intraoperatórios do paciente cirúrgico; 
Instrumentação cirúrgica; Biomateriais, suturas e hemostasias; Infecções cirúrgicas e seleção dos 
antibióticos; Cirurgia do tecido tegumentar; Afecções cirúrgicas da cavidade oral, faringe, glândulas 
salivares, esôfago, estomago, intestino delgado, intestino grosso, anus, reto, fígado, sistema biliar.; 
Afecções cirúrgicas da cavidade nasal, laringe, traqueia, parede torácica e órgãos torácicos; 
Afecções cirúrgicas dos rins ureteres, bexiga, uretra, glândula prostática e pênis; Hérnias, 
eventração, evisceração; Afecções cirúrgicas dos ouvidos; Afecções cirúrgicas dos olhos e anexos; 
Afecções cirúrgicas do sistema reprodutivo e genital; Afecções cirúrgicas articulares, tratamento de 
fraturas; Afecções cirúrgicas neurológicas; Contenção química e física de mamíferos, repteis e aves 
silvestres. 

 
PATOLOGIA CLÍNICA 
Hematologia; Bioquímica clínica; Urinálise; Análise de liquor e líquidos cavitários; Citologia. 
 
PATOLOGIA ANIMAL 
Tópicos em patologia especial: Enfermidades do sistema digestório, Enfermidades do sistema 
nervoso, Enfermidades do sistema locomotor, Enfermidades do sistema tegumentar, Enfermidades 
do sistema urinário, Enfermidades do sistema cardiovascular, Enfermidades do sistema respiratório. 
Tópicos em Patologia geral: Inflamação, Distúrbios circulatórios, Alterações do desenvolvimento e 
neoplasias, Pigmentos e mineralização, Degenerações celulares e necrose, Alterações post 
mortem. 
 
CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO 
Semiologia e Afecções Digestórias em Ruminantes; Afecções Digestórias em Eqüídeos; Afecções 
Respiratórias em Grandes Animais; Afecções Urinárias em Grandes Animais; Afecções dos 
Pequenos Ruminantes; Afecções Dermatológicas  em Grandes Animais; Doenças Carenciais e 
Metabólicas; Semiologia e Afecções Neurológicas em Ruminantes; Afecções Neurológica em 
Eqüinos; Afecções do Sistema Locomotor de Grandes Animais; Obstetrícia/ Neonatologia  
Veterinária; Terapêutica Veterinária; Feridas em geral; Afecções Cirúrgicas da Cabeça em Grandes 
Animais; Afecções Cirúrgicas do Aparelho Urinário em Grandes Animais; Afecções Cirúrgicas do 
Aparelho Reprodutor em Grandes Animais; Afecções Cirúrgicas do Abdômen em Grandes; 
Cirurgias Ortopédicas em Grandes Animais 
 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
Física radiográfica e princípios de interpretação da imagem; Interpretação radiográfica das 
principais afeções dos sistemas: nervoso, linfático, cardiocirculátorio, respiratório, digestório, 
urinário, genital feminino, locomotor e esqueleto axial; Física tomográfica e princípios da 
interpretação da imagem; Física ultrassonográfica e princípios de interpretação da imagem; 
Princípios da ultrassonografia doppler; Técnica de ultrassonografia de abdome; Interpretação 
ultrassonográfica das principais afecções dos sistemas linfático, cardiocirculátorio, respiratório, 
digestório, urinário, genital feminino e locomotor e dos olhos; Biópsias de fígado, próstata e rins 
guiadas por ultrassonografia. 

 



ANEXO III -ANÁLISE DO CURRÍCULO 

 

1) ATIVIDADES DURANTE A GRADUAÇÃO (7,0) 

a) Estágios – áreas afins (máximo 1,5) 

Até 80 horas – 0,5 

De 81 a 160 horas – 1,0 

Mais de 160 horas – 1,5 

 

b) Cursos, Semanas, Congressos, etc em áreas afins (máximo 1,0) 

Até 40 horas – 0,1 (cada) 

Mais de 40 horas – 0,2 (cada) 

 

c) Monitoria / Bolsa de Trabalho (1,5) 

1 ano – 1,0 

Mais de 1 ano – 1,5 

 

d) IC (máximo 1,5) 

0,5 por semestre 

 

e) Projetos de pesquisa e extensão (máximo 1,5) 

0,5 por projeto 

 

2) ATIVIDADES APÓS A GRADUAÇÃO (2,0) 

a) Experiência Profissional (até 1,0): 0,5 por ano 

b) Participação em Bancas (até 1,0) 0,2 por banca 

 

3) PRODUÇÃO CIENTÍFICA (1,0) 

a) Apresentação de trabalhos em congressos (máximo 0,4): 0,1 por trabalho 

Artigos publicados em Revistas científicas (máximo 0,6): 0,2 por trabalho 


