
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA E INOVAÇÃO  
Coordenadoria de Pós-Graduação Lato Sensu  

EDITAL 2013 
 

A Coordenação da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde e em 
Área Profissional da Saúde da Universidade Federal Fluminense (COREMU/UFF), 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regulamento interno, torna 
público, através do presente Edital, a abertura das inscrições para seleção de 
candidatos para 2013 ao curso de especialização lato sensu modalidade 
treinamento em serviço Residência em Anatomia Patológica Veterinária.  
 
1. Informações Gerais 
 
1.1 Este Edital tem por finalidade estabelecer as Normas do Concurso Público de 
Seleção para admissão no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Residência em 
Anatomia Patológica Veterinária, com ingresso previsto no primeiro semestre de 
2013.  
1.2 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 emanadas pela Comissão 
Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), sendo 
desenvolvidos em regime de dedicação exclusiva, com carga horária de 60 horas 
semanais, duração mínima de 02 (dois) anos e totalizando 5.760 horas; 
1.3 O Concurso destina-se ao preenchimento de quatro vagas conforme quadro 
abaixo e das vagas que porventura vierem a ser criadas durante o prazo de 
validade previsto neste Edital, obedecida a ordem classificatória.  
 

Vagas Pré-
requisitos  

Início Duração Valor da 
Inscrição 

4 Graduação 
em Medicina 
Veterinária 

01/03/2013 2 anos R$120,00 

 
1.4 O Concurso realizar-se-á de acordo com as normas estabelecidas por este 
Edital.  
1.5 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.  
1.6 No momento da posse, o candidato deverá apresentar o registro no Conselho 
Regional de Medicina Veterinária, estar em dia com suas obrigações militares e 
eleitorais.  
 1.6.1 O candidato deverá comprovar regularidade com o serviço militar e 
suas obrigações eleitorais.  
 



1.7 Para candidato estrangeiro, será obrigatória a apresentação de diploma 
revalidado por Instituição de Ensino Brasileira e registro no respectivo Conselho 
Profissional.  
 
2. Inscrição  
 
2.1 Local: Secretaria Administrativa do Programa de Pós-graduação em Clínica e 

Reprodução Animal –Faculdade de Veterinária - UFF. Rua Vital Brazil Filho, 
64 – Vital Brazil - Niterói  

CEP: 24230340  
Tel.: (0xx21) 2629-9527 
2.2. Horário: de 10 às 15 h.  
2.3. Período: 21 de janeiro a 01 de fevereiro de 2013  
2.4. Documentação  
2.4.1 Ficha de inscrição.  
2.4.2 Fotocópia autenticada (frente e verso) do diploma de graduação (registrado 
ou, na hipótese, revalidado) ou certidão original de conclusão de curso de 
graduação e histórico escolar, com as datas de conclusão e colação de grau.  
2.4.3 Fotocópia da cédula de Identidade (com naturalidade) e do CPF (para 
brasileiros ou estrangeiros com visto de permanência no país).  
2.4.4 Curriculum vitae com comprovantes dos títulos declarados.  
2.4.5 Duas fotos 3 X 4.  
2.4.6 Comprovante de pagamento através de Guia de Recolhimento da União - 
GRU, no Banco do Brasil, em favor da Universidade Federal Fluminense no valor 
de R$ 120,00 .  
Sitio: 
Dados a serem preenchidos:  

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp  

UG: 153056 
Gestão: 15227 
Nome da unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
Recolhimento Código: 28832-2 
Descrição do recolhimento: Serviços Educacionais  
Número de referência: 0250158013 
Competência: janeiro/2013 
Vencimento: 01/02/2013 
CPF do contribuinte: digitar número  
Nome do Contribuinte: digitar nome  
Valor principal: R$ 120,00  
Valor Total: R$ 120,00  
 
2.5 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento.  
2.6 O candidato poderá estar cursando o último período da graduação no segundo 
semestre de 2012, desde que sua colação de grau seja anterior à data de posse 
no curso.  
2.7 A fim de evitar ônus desnecessário, o candidato deverá tomar conhecimento 
de todos os requisitos e condições exigidas para o Concurso, antes de recolher o 
valor da Taxa de Inscrição.  



2.8 O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não efetivação da 
mesma.  
2.9 As informações prestadas no Requerimento de Inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, reservando-se à COREMU/ o direito de excluir do 
Concurso o candidato que não preencher esse documento oficial de forma 
completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.  
2.10 Confirmada a inscrição, não serão aceitos pedidos, em nenhuma hipótese, de 
devolução do valor da Taxa de Inscrição, bem como pedidos de isenção de 
pagamento da referida taxa, seja qual for o motivo alegado.  
2.11 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova 
deverá indicá-la no campo próprio do Requerimento de Inscrição.  
 
 
3. Instrumentos de Seleção  
 
3.1 A seleção dos candidatos será realizada pela banca examinadora constituída 
por professores designados pela Coordenação do Curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Residência em Anatomia Patológica Veterinária. A seleção constará de 
duas avaliações, sendo a primeira (prova escrita) eliminatória. A segunda 
avaliação será a análise de Curriculum vitae e histórico escolar por prova de 
títulos.  
3.2 O candidato que não obtiver nota e média igual ou maior que 7,0 (sete) nas 
avaliações, será eliminado do processo seletivo.  
3.3. Cronograma  

ATIVIDADE  DATA  HORÀRIO 
Inscrição  21/01/2013 a 01/02/2013  10 às 15 h 
Prova Escrita  04/02/2013  09 às 12h 
Análise de Currículo/ 
Prova de Títulos  05/02/2013  09 às 12h 

Resultado  06/02/2013  14h 
Matrícula  20/02/2013  10 às 15h 
Início das atividades  01/03/2013  8h 

  
3.3.1 Local de realização das provas: Programa de Pós-graduação em Clínica 
e Reprodução Animal –Faculdade de Veterinária – UFF - Rua Vital Brazil Filho, 
64 – Vital Brazil – Niterói.  
3.3.2 Serão chamados para matrícula os candidatos aprovados e classificados 

até o preenchimento das vagas.  
3.4 Em caso de empate na classificação, obedecer-se-á, pela ordem, aos 
seguintes critérios de desempate:  

3.3.3.1 nota da prova escrita,  
3.3.3.2 nota da avaliação do curriculum vitae,  
3.3.3.3 idade.  

3.5 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, 
horário e no local do Concurso, estabelecidos neste edital. 
3.6 Somente será admitido à sala de provas o candidato 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) .  

3.6.1 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir, com clareza, a identificação do candidato.  
3.7 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.  

3.7.1 O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a 
realização da prova como justificativa de sua ausência.  
 3.7.2 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, 
caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do 
Concurso.  
3.8 O candidato 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.   
3.9 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.  
3.10 Será eliminado do Concurso o candidato que:  

a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer 
tolerância;  

b) não comparecer à prova escrita ou não entregar o currículo com os 
comprovantes ou não assinar o FORMULÁRIO PARA MARCAÇÃO DE PONTOS 
REFERENTES À ANÁLISE DE CURRÍCULO POR PROVA DE TÍTULOS (Anexo 
III), seja qual for o motivo alegado;  
 c) não apresentar documento que bem o identifique;  
 d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;  
 e) ausentar-se do local de Provas antes de decorrida uma hora e trinta 
minutos do início das provas;  
 f) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se 
de livro, anotação, impresso não permitido 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 no dia da 
aplicação das provas;  

i) ausentar-se da sala de provas levando 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.  
3.11. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal. 
3.12. A coordenacão não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos ou objetos, ocorridos no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.  



3.13. No dia da realização das provas, na hipótese do nome do candidato não 
constar nas listagens oficiais a coordenação procederá à inclusão do candidato, 
mediante a apresentação do comprovante de inscrição e boleto bancário (GRU) 
com comprovação de pagamento dentro do prazo, por meio do preenchimento de 
formulário específico. 

3.13.1 A inclusão de que trata o item 3.13 deste capítulo será realizada de 
forma condicional e será analisada pela coordenação, com o intuito de se verificar 
a pertinência da referida inscrição.  

3.13.2. Constatada a impertinência da inscrição de que trata o item 3.13.1, 
a mesma será automaticamente cancelada sem direito a reclamação, 
independente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela 
decorrentes.  
3.14 Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual 
ou grafológico, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada 
e ele será automaticamente eliminado do Concurso, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis.  
3.15. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em virtude de afastamento do candidato da sala de prova.  
3.16 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, implica sumária eliminação do candidato.  
 3.16.1 Serão considerados e analisados apenas os currículos e os títulos 
dos candidatos habilitados na Prova Escrita,  
 3.16.2 A Análise do Currículo por Prova de Títulos, de caráter 
classificatório, destina-se a avaliar a experiência e conhecimentos prévios do 
candidato, sua produção acadêmica e científica, bem como a participação em 
eventos (Simpósios, Seminários, Congressos e similares). A Análise do Currículo 
corresponderá a até 10 (dez) pontos. 
 3.16.3 Os comprovantes dos títulos, obrigatoriamente, deverão ser 
entregues em bloco único encadernado, anexados aos documentos solicitados, 
exclusivamente durante o período de inscrição, obedecendo o disposto no item 2. 

3.16.4 O candidato é responsável pelas informações prestadas e 
documentos anexados ao formulário para Análise de Currículo por Prova de 
Títulos (Anexo III deste Edital), arcando com as consequências de eventuais 
equívocos ou inobservâncias das normas deste Edital.  

3.16.5 O candidato deverá deverá entregar os títulos, sob a forma de cópia 
simples, legível, para que possa fazer jus à devida e adequada pontuação.  
 3.16.6 O candidato não poderá sob hipótese alguma, deixar de entregar as 
cópias dos comprovantes dos títulos, sob pena de eliminação.  
 3.17.7 Os candidatos não classificados poderão resgatar, junto à 
coordenação do respectivo curso, seus comprovantes de títulos, no período de 04 
a 18/03/2013, após o que os mesmos serão descartados.  
 
 
 
 
 



4. Disposições gerais  
 
4.1 Serão aprovados os candidatos que obtiverem grau igual ou superior a 7 em 
cada um dos instrumentos de seleção previstos no item 3.  
4.2 No ato de matrícula no curso, o candidato deverá anuir com os termos do 
regulamento interno e com os dispositivos do Regulamento Geral dos Cursos de 
Pós-Graduação Lato Sensu da UFF.  
  4.2.1 O candidato que não atender à convocação no prazo 
determinado (48 horas) perderá o direito à formalização da matrícula e será 
considerado desistente da vaga a que fez jus, permitindo a reclassificação de 
candidatos habilitados na mesma especialidade, observada, rigorosamente a 
ordem de classificação.  

4.2.2 O candidato convocado para matrícula deverá apresentar os 
seguintes documentos como condição para a sua formalização:  
a) Diploma do Curso de Graduação ou Declaração de Colação de Grau da 
respectiva área profissional;  
b) Título de eleitor e comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral;  
c) Certificado de reservista ou prova de estar em dia com as suas obrigações 
militares, para os candidatos do sexo masculino;  
d) Documento de identificação dentre os enumerados no item 6 do Capítulo III 
deste Edital;  
e) Carteira de Inscrição no respectivo Conselho Profissional;  
f) Cadastro de Pessoa Física – CPF;  
g) Número de inscrição no INSS;  
h) 2 (duas) fotos 3x4 recentes, coloridas (fundo branco).  

4.2.3 O candidato convocado, no momento da matricula, deverá 
apresentar o atestado de saúde ocupacional, considerando-o apto ao exercício da 
função. Para tanto, deverá apresentar-se anteriormente à Coordenação de 
Atenção Integral à Saúde / Divisão de Promoção e Vigilância da Saúde, localizada 
no 3º andar do Prédio Principal (frente) do Hospital Universitário Antonio Pedro, ao 
lado do setor de protocolo, apresentando os resultados dos exames e 
comprovantes de vacinação abaixo: 
 
a) Hemograma completo;  
b) Glicemia de jejum;  
c) Urina – EAS;  
d) Marcadores virais para Hepatite A, B e C;  
e) Comprovação de vacinações MMR (triviral) (*), dupla/adulto (difteria e tétano) e 
contra Hepatite B;  
ATENÇÃO: 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.  
f) Eletrocardiograma (para aqueles que tenham 35 anos de idade ou mais);  
g) Antígeno Prostático Específico – candidatos do sexo masculino acima de 45 
anos;  
h) Preventivo Ginecológico – candidatos do sexo feminino acima de 25 anos;  
i) Radiografia de Tórax – Posições antero posterior e lateral;  



j) PPD – teste tuberculínico.  
l) Para os candidatos do Curso de Medicina Veterinária será necessário 
apresentação da comprovação de vacina anti rábica  
Atenção: Os candidatos aprovados e matriculados após Exame Médico 
Admissional estão obrigatoriamente cientes de que deverão cumprir a 
programação de orientação preventiva estabelecida pelo setor competente da 
Unidade de Saúde em que exerça suas funções como residente.  
 4. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias 
não autenticadas quando não apresentadas junto com o documento original.  
 
 5. A falta de qualquer dos documentos descritos no item 2, deste capítulo, 
poderá implicar a não efetivação da matrícula junto à COREMU.  
 
 6. No caso de desistência formal da matrícula, prosseguir-se-á à 
reclassificação dos demais candidatos habilitados, observada, rigorosamente, a 
ordem classificatória das profissões nos respectivos cursos e áreas profissionais.  
 
 7. O candidato matriculado 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 o próximo candidato da lista 
de habilitado, observada a ordem classificatória da respectiva especialidade.  
 
4.3 Reservam-se dez por cento das vagas para servidores técnico-administrativos 
e docentes da UFF que tenham sido aprovados no processo de seleção, os quais 
gozam de isenção do pagamento de taxas, nos termos da Resolução 
(CEP)150/2010.  
4.4 O candidato que se sentir prejudicado tem o direito de recorrer até 24 horas 
após a divulgação do resultado na secretaria do Programa de Pós-graduação em 
Clínica e Reprodução Animal –Faculdade de Veterinária – UFF. 
 4.4.1 Não serão aceitos recursos que não estejam baseados na Bibliografia 
indicada.  

4.4.2 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telex, 
telegrama ou outro meio que não seja o especificado neste Edital.  
 4.4.3 A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.  

4.4.4 Os recursos interpostos em desacordo com as especificações 
contidas neste Edital não serão avaliados.  
 
 
4.5 Conteúdo Programático da Avaliação Escrita:  
Alterações morfofuncionais decorrentes da agressão, da resposta, das 
interrupções e desvios metabólicos e genéticos nos processos patológicos gerais 
com, observação, entendimento, reconhecimento e descrição macro e 
microscópica das mesmas. Alterações morfofuncionais nas afecções dos tratos 
respiratório, digestivo, circulatório, urinário, do aparelho reprodutor, do sistema 



endócrino, do aparelho locomotor, do sistema hemolinfopoiético, do sistema 
tegumentar (pele e anexos) e sensorial (olho/ouvido). Observação e 
reconhecimento (Patologia descritiva) fundamentado, macro e microscópico de 
lesões em cadáveres, peças cirúrgicas ou de museu de animais. Exercício das 
técnicas de necropsia e de colheita de amostras. Alterações cadavéricas. Histo e 
citotécnicas de rotina. Métodos de estudo em Patologia. Processos patológicos 
gerais correspondentes à reação do organismo frente a agentes agressores 
físicos, químicos ou biológicos. Lesão celular, inflamação aguda, inflamação 
crônica, necrose, alterações circulatórias, alterações do crescimento e da 
diferenciação celular, neoplasia, degenerações intracelulares, regeneração 
cicatrização ou reparação 
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