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RESIDÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA 
Programas com reconhecimento pelo MEC conforme parecer números 676/2018,677/2018,680/2018, 

682/2018,683/2018,684/2018 e 685/2018. Bolsas com valor determinado pela CNRMS/MEC, com 

incidência de INSS. 

 

PROCESSO SELETIVO RMV 2022 
INSCRIÇÕES ABERTAS  

 

ÁREAS: 

 

Clínica Médica de Pequenos Animais  

 Cirurgia de Pequenos Animais 

 Anestesiologia de Pequenos Animais 

 Diagnóstico por Imagem 

 Patologia Clínica 

Patologia Veterinária 

Doenças Infecciosas e Parasitárias 

     

REQUISITO: Médico veterinário graduado há no máximo 3 anos (graduação concluída a partir 
de março de 2019).  
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

 

Primeira fase: Instruções disponíveis no Edital de Abertura Unificado do PSU/RUMS 2021, no site da 

FUNDATEC Concursos, www.fundatec.org.br. 

 

Segunda fase: Curriculum Lattes devidamente documentado e planilha de análise curricular (Tabela 

de Valoração de Títulos e Documentos) preenchida pelo candidato  

 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 08 de setembro a 11 de outubro de 2021, através do Processo Seletivo 

Unificado para Residência Uniprofissional e Multiprofissional – PSU/RUMS 2021, através do site da 
FUNDATEC Concursos, www.fundatec.org.br.  
 

DATA DAS PROVAS: 

Prova Teórico- Objetiva de caráter eliminatória/classificatória (primeira fase): Informações disponíveis 

no Edital de Abertura Unificado do PSU/RUMS 2021, no site da FUNDATEC Concursos, 
www.fundatec.org.br. 
 

 
Prova prática e análise curricular (segunda fase): datas a serem definidas pela Comissão de RMV 
no período de 05 a 19 de janeiro de 2022. 

 
 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES: 

- Preencher a ficha de inscrição disponível no site da FUNDATEC Concursos, www.fundatec.org.br, e 
seguir as instruções previstas no Edital de Abertura Unificado PSU/RUMS 2021.  
- Preenchimento da Planilha de Análise Curricular disponíveis no site da ULBRA 

http://www.ulbra.br/canoas/pos-graduacao. 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
http://www.ulbra.br/canoas/pos-graduacao
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SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA 2022 

 

INSCRIÇÕES
  
 
a) Requisito para ocupação da vaga: médico veterinário formado no máximo há três anos 

(graduação concluída a partir de março de 2019) e alunos de Medicina Veterinária com previsão 
de conclusão do curso no segundo semestre de 2021. 

b) Prazo de inscrição: Informações disponíveis no Edital de Abertura Unificado do PSU/RUMS 2021, 

no site da FUNDATEC Concursos, www.fundatec.org.br.  
c) Taxa: O valor a ser pago pelo candidato corresponde ao somatório do Valor da Taxa de Adesão 

do PSU/RUMS 2021  + o Valor da Taxa da Instituição, este último correspondente a R$ 55,00 
(cinquenta e cinco reais). Em hipótese alguma haverá ressarcimento do valor da inscrição, sendo 
de responsabilidade do candidato a leitura na íntegra deste Edital da Instituição e do Edital de 

Abertura Unificado do PSU/RUMS 2021. 
 
 

SELEÇÃO 
  

a) Primeira Etapa: Prova Teórico-Objetiva de caráter eliminatório/classificatório, sob coordenação 

técnico-administrativa da FUNDATEC Concursos. 
b) Segunda Etapa: Sob coordenação técnico-administrativa da ULBRA. 

b.1) Prova prática de caráter classificatório; 
b.2) Avaliação do Curriculum Lattes de caráter classificatório. 

 
Os demais critérios de avaliação constam no Manual do Candidato. 

 

LOCAL DAS 
PROVAS
   
 
a) Primeira fase: Informações disponíveis no Edital de Abertura Unificado do PSU/RUMS 2021, no 

site da FUNDATEC Concursos, www.fundatec.org.br 
b) Segunda- fase: Hospital Veterinário da ULBRA, prédio 25, Av Farroupilha, 8001.  Bairro São José, 

Canoas-RS. 
 

 

DATA DAS 
PROVAS
  
 
a) A prova escrita realizar-se-á conforme cronograma disponível no Edital de Abertura Unificado 

PSU/RUMS 2021. 
b) As demais provas e avaliações serão em dia e horário a serem definidos pela Comissão de 

Residência Médica Veterinária, que serão divulgadas no site da ULBRA e no Hospital Veterinário. 
A marcação das provas práticas e prova de títulos será realizada no período de 05 a 19 de janeiro 
de 2022. 

c) O resultado final será divulgado a partir de 24 de janeiro de 2022 no site da ULBRA. 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/


 

3 

 

 
 
 

 

NÚMERO DE VAGAS: 

  
 
 

ÁREAS VAGAS 

Clínica Médica de Pequenos Animais 4 
Cirurgia de Pequenos Animais 3 
Anestesiologia de pequenos animais 2 
Diagnóstico por Imagem 1 
Patologia Clínica 1 
Patologia Veterinária 1 
Doenças infecciosas e Parasitárias 1 

 

MANUAL DO CANDIDATO 

 

1. CARACTERÍSTICAS 
GERAIS
  
 

 A Residência Médica Veterinária é uma modalidade de ensino de Pós-Graduação, em nível de 
especialização, designada a médicos veterinários. Caracteriza-se por treinamento/formação em serviço 
no Hospital Veterinário, em regime de dedicação exclusiva, supervisionado por professores do Curso 
de Medicina Veterinária da ULBRA. 

 
O Curso teve seus Programas de Residência Médico-Veterinária reconhecidos e certificados pelo 
Conselho Federal de Medicina Veterinária quando esta competência cabia à autarquia. Atualmente, os 
programas possuem reconhecimento pelo MEC conforme parecer números 

676/2018,677/2018,680/2018, 682/2018,683/2018,684/2018 e 685/2018. 
 
 Os programas de Residência Médica Veterinária da ULBRA serão desenvolvidos nas áreas específicas 
através de treinamento prático supervisionado em serviços nos cenários próprios e em cenários 
conveniados relacionados ao Sistema Único de Saúde, bem como através de atividades teóricas sob 

a forma de aulas, seminários, discussão de casos ou outros. 
 
 Os candidatos aprovados nos programas de Clínica Médica de Pequenos Animais, Cirurgia de 
Pequenos Animais e Anestesiologia Veterinária terão o primeiro ano da residência dedicado ao 

conhecimento dessas três áreas, de modo a obter uma integração das competências necessárias ao 
exercício da medicina veterinária. A partir do segundo ano, o candidato aprovado dedica-se 
integralmente à área escolhida por ocasião da inscrição na residência médica veterinária. 
 

2. TEMPO DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 
 
 Os programas de Residência Médica Veterinária da ULBRA serão desenvolvidos nas áreas específicas 
durante o período de 2 anos, com carga horária total de 5760 horas. A carga horária anual é de 2880 
horas distribuídas em 60 horas semanais de atividades, sendo 80% delas práticas e 20% teóricas. São 

contempladas nos programas atividades de inserção na atenção e promoção à saúde no âmbito do 
SUS. 
 

3. 
REMUNERAÇÃO

  
 
A remuneração dos residentes será realizada através de bolsa financiada pela própria Instituição, sem 
prejuízo de estabelecimento de vínculo empregatício entre o médico veterinário residente e a 
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Instituição, acompanhando os valores estabelecidos pela Comissão Nacional de Residência em área 
profissional da Saúde do Ministério da Educação conforme Lei 11.129, de 30 de junho de 2005 e Lei 
nº 6.932, de 7 de julho de 1981. Sobre o valor de bolsa de médico veterinário residente determinado 

pela CNRMS, incide o desconto de INSS previsto na lei para Instituições de Ensino Superior. 
 

4. INSCRIÇÕES 
 
4.1 Informações gerais:  

a) Requisito para preenchimento da vaga: médico veterinário formado no máximo há 3 anos 
(graduação concluída a partir de março de 2019) e alunos de Medicina Veterinária com 
previsão de conclusão do curso no segundo semestre de 2021. 

b) Prazo de inscrição: Informações disponíveis no Edital de Abertura Unificado do PSU/RUMS 

2021, no site da FUNDATEC Concursos, www.fundatec.org.br. 
b.1) As inscrições ocorrerão através do Processo Seletivo Unificado para Residência Uni e 

Multiprofissional em Saúde – PSU/RUMS 2021, sob coordenação técnico-administrativa da 
FUNDATEC Concursos. O procedimento de inscrições está detalhado no Edital de Abertura 
Unificado PSU/RUMS 2022, disponível no Site www.fundatec.org.br. 

b.2 ) A taxa de inscrição no processo corresponde ao somatório do Valor da Taxa de Adesão do 
PSU/RUMS 2021 + o Valor da Taxa da Instituição, este último correspondente a R$ 55,00 
(cinquenta e cinco reais). 

c)  É de inteira responsabilidade do candidato a leitura na íntegra deste Edital da Instituição e do 

Edital de Abertura Unificado PSU/RUMS 2021. 
 

   
4.2 Documentos Exigidos 

 

a) Consultar Edital de Abertura Unificado PSU/RUMS 2021 no Site da FUNDATEC Concursos. 
b) Curriculum Lattes devidamente documentado e planilha de análise curricular preenchida pelo 

candidato, entregue na segunda fase do processo seletivo, no dia 5 de janeiro de 2022. 

 

 

5.SELEÇÃO DOS 
CANDIDATOS
  
 

5.1 A seleção dos candidatos será realizada através de prova teórica-objetiva, práticas e avaliação 
curricular como segue: 

a) Prova Teórico-Objetiva de caráter eliminatório/classificatório (peso 4) 
b) Avaliação do Curriculum Lattes (peso 2) 

c) Prova prática (peso 4) 
 
 
5.2. A prova Téorico-Objetiva seguirá o disposto no Edital de Abertura Unificado PSU/RUMS 2021, 

disponível no site da FUNDATEC Concursos, www.fundatec.org.br.  A prova Teórico-Objetiva versará 
sobre humanização, saúde coletiva, legislação, política e organização do SUS e conhecimentos 
específicos da Medicina Veterinária. 
 
5.3. Considerar-se-á aprovado na prova Teórico-Objetiva o candidato que obtiver pontuação igual ou 
acima de 60% do valor da prova. 

 
5.3.1 Não havendo candidatos aprovados na prova Teórica-Objetiva para preencher o total de vagas 
disponíveis, a ULBRA se reserva ao direito de diminuir a média mínima prevista no item 5.3, visando o 

preenchimento das vagas oferecidas. 
 
5.4 Passarão para a segunda fase (prova prática e avaliação curricular), de caráter classificatório, 
somente os candidatos aprovados na Prova Teórico-Objetiva, respeitando número previsto no quadro 
abaixo: 

 

http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
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Áreas Vagas 
Número De Aprovados 

Para 2° Fase 
Clínica Médica de Pequenos Animais 4 16 
Cirurgia de Pequenos Animais 3 12 

Anestesiologia de pequenos animais 2 08 
Diagnóstico por Imagem 1 05 
Patologia Clínica 1 05 

Patologia Veterinária 1 05 
Doenças infecciosas e Parasitárias 1 05 

 

 
5.4 A avaliação do Curriculum Lattes considerará a quantidade e qualidade dos títulos obtidos pelo 

candidato, relativos à respectiva área pretendida, levando-se também em consideração o tempo 
de graduação do mesmo. O Curriculum Lattes deverá ser obrigatoriamente encadernado e 

documentado na ordem conforme a tabela de valoração e títulos e documentos. A entrega 
do Curriculum Lattes será no dia 5/01/2022 na secretaria do curso de Medicina Veterinária 
(ULBRA Campus Canoas, Prédio 25, sala 2020) não sendo permitida a entrega de 
comprovantes após esta data. Os comprovantes do currículo não precisam ser autenticados. A 

planilha de análise curricular deverá ser entregue devidamente preenchida pelo candidato (tabela 
de valoração de títulos e documentos em anexo). O currículo lattes documentado será exclusivo 

para seleção estando disponível para retirada até 30 dias a partir do término do processo seletivo. 
Orientações sobre o preenchimento da tabela de valoração e títulos encontram-se no anexo II. 

 

5.5 A prova prática versará sobre os conhecimentos técnicos referentes às respectivas áreas. As 
provas serão avaliadas pela comissão examinadora, que atribuirá notas em cada prova, numa 
escala de zero à dez.  

 

5.6 Serão selecionados os candidatos conforme o número de vagas oferecidas, obedecendo ao critério 
da melhor nota final obtida.  

 
5.7 Em caso de empate na nota final, os critérios de desempate serão a) A maior nota na segunda 

etapa e b) A maior nota na prova teórica-objetiva. Casos omissos serão avaliados pela Banca 

Examinadora.  
 
 

6. LOCAL DAS 

PROVAS
  
 
A prova Teórico-Objetiva será aplicada conforme o disposto no Edital de Abertura Unificado PSU/RUMS 
2021, disponível no site da FUNDATEC Concursos. A segunda fase será realizada no Hospital 

Veterinário da ULBRA, prédio 25, Campus Canoas ULBRA Canoas: Av. Farroupilha, 8001- São José. 
 

7. DATAS DAS PROVAS E 
RESULTADOS

  
 
7.1 Informações conforme cronograma disponível no Edital de Abertura Unificado PSU/RUMS 2021.  
 
7.2 O resultado da prova teórico-objetiva será divulgado a partir o dia determinado no cronograma 

disponível no Edital de Abertura Unificado PSU/RUMS 2021, no site da FUNDATEC Concursos, 
www.fundatec.org.br. 
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7.3 As demais provas serão em dia e horário a serem definidos pela Banca Examinadora, sendo 
afixados no Hospital Veterinário e divulgados no site da ULBRA, sendo agendadas no período de 05 a 
19 de janeiro de 2022. Para a prova prática os candidatos deverão estar vestidos com roupa e 

aventais brancos  

 
7.4 O resultado final será divulgado a partir de 24 de janeiro de 2022 no site da ULBRA e murais do 
HV-ULBRA. 
 

 

8. DISPOSIÇÕES 
GERAIS
  
 
 
8.1 O candidato classificado, dentro do número de vagas oferecidas, deverá apresentar-se no 
Hospital Veterinário da ULBRA em data marcada para a Reunião de Integração, previamente 
determinada na data de divulgação dos resultados finais. O não comparecimento nesta reunião será 

considerado desistência. Para realização da matrícula, o candidato classificado deverá preencher link 
disponível no site da ULBRA http://www.ulbra.br/canoas/pos-graduacao. Neste link o candidato 
deverá anexar os seguintes documentos: 
   

a) Diploma da Graduação ou atestado de conclusão de curso com colação de grau (cópia autenticada) 
em dezembro de 2021 

b) Comprovante de residência 
c) Certidão de nascimento ou casamento 
d) Cópias da Carteira de identidade, CPF e Certidão de Nascimento ou Casamento. 

e) Número do registro do CRMV-RS ou protocolo de solicitação 
 
8.2 Ao inscrever-se na presente seleção, o candidato expressa concordância com os termos deste 
manual e do Edital de Abertura Unificado PSU/RUMS 2021 

 
8.3 Os candidatos selecionados, se ainda não estiverem com suas situações regularizadas junto ao 

Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV-RS, deverão regularizar-se no prazo de 15 
dias a contar do início das atividades, sob pena de serem automaticamente desligados. 
 

c) 8.4 Período de matrícula para os candidatos selecionados: 24 de fevereiro de 2021 na 

secretaria do Hospital Veterinário da ULBRA, prédio 25, Av Farroupilha, 8001.  Bairro São José, 
Canoas-RS. 

 

8.5 Não haverá segunda chamada em nenhuma das provas. O não comparecimento do candidato em 
qualquer uma das etapas da seleção implicará na desistência da seleção. 

 
8.6 Demais auxílios eventualmente oferecidos aos residentes são de exclusiva responsabilidade dos 

locais de práticas conveniados. 
 
8.7 É de responsabilidade exclusiva do candidato a leitura, na íntegra, desse manual e do Edital de 

Abertura Unificado PSU/RUMS 2021. 
 

8.8 Incorporar-se-ão a esse Manual, para todos os efeitos, quaisquer retificações, adendos ou editais 
complementares do processo seletivo que vierem a ser publicados pela ULBRA e pela 
FUNDATEC. 

 

8.9 As dúvidas e casos omissos serão definidos pela COREMU e Comissão de Residência Médica 
Veterinária do Curso de Medicina Veterinária da ULBRA. 

 
 
 

 

http://www.ulbra.br/canoas/pos-graduacao
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ANEXO I 
 

CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

RESIDÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA 

PLANILHA DE VALORAÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 

Títulos/Documentos Quantificação em 

horas ou números  

Valor Máximo de 

pontuação 

Apresentação do currículo Avaliação será dada 

pela banca 

1,0 

Histórico Escolar  3,0 

Estágios nas áreas afins   1,5 

Estágios em outras áreas em horas-   0,4 

Atuação profissional na área de atuação pretendida.   0,5 

Monitoria, projetos de extensão, iniciação científica   2,0 

Cursos nas áreas afins.  0,3 

Palestra nas áreas afins. Números de palestras, Semana 

acadêmica (vale cada semana como uma palestra)  

 0,2 

Participação em Congressos  0,3 

Artigo publicado em revista/periódico científico ou 

técnico.  

 0,3 

Resumos publicados em Anais de Congressos e 

Simpósios, Semanas Acadêmicas. 

 0,2 

Apresentação de trabalhos em eventos científicos.  0,3 

TOTAL  10,0 

 

 Histórico Escolar: conversão de conceito em notas das disciplinas 

o Histórico em conceitos correspondentes: A- 9,5; B-8,5; C-7,0 

o Histórico em conceitos correspondentes: SS- 9,5; MS- 8,5; MM- 7,0; MI-6,0; II < 5,0 

O aluno com maior coeficiente de desempenho recebe a nota integral (3,0) e os demais por correlação. 
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Anexo II 
 
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO NA COLUNA “QUANTIFICAÇÃO EM 

HORAS OU NÚMEROS” 

 

Títulos/Documentos Valor Máximo de pontuação 

Apresentação do currículo O currículo deverá ser entregue impresso, 

encadernado, paginado (podendo ser a mão) e na 

sequência dos itens solicitados abaixo com as 

devidas comprovações.  

Histórico Escolar  Deverá constar a média das notas obtidas no 

histórico escolar, sendo que para aqueles cursos que 

se utilizam conceitos usar a escala de conversão 

indicada no edital. 

Estágios na área afim  Lançar neste ponto o somatório das horas de estágio 

realizadas na área afim. 

Estágios em outras áreas em horas-  Lançar neste ponto o somatório das horas de estágio 

realizadas em outras áreas.  

Atuação profissional na área de atuação pretendida.  Lançar neste ponto o somatório das horas 

trabalhadas na área pretendida. A comprovação 

poderá ser dada por meio de atestado emitido pela 

empresa ou clínica. 

Monitoria, projetos de extensão, iniciação científica. Lançar neste ponto o somatório das horas exercidas 

nestas atividades acadêmicas. 

Cursos nas áreas afins.  Número de cursos realizados (presenciais ou 

virtuais) 

Palestra nas áreas afins.  Números de palestras presenciais ou virtuais; 

Semana acadêmica (vale cada semana como uma 

palestra). 

Participação em Congressos Números de congressos (presenciais ou virtuais). 

Artigo publicado em revista/periódico científico ou 

técnico.  

Número de artigos publicados. Cópia do artigo ou 

link de acesso 

Resumos publicados em Anais de Congressos e 

Simpósios, Semanas Acadêmicas.  

Número de resumos publicados. Cópia do resumo 

ou link de acesso 

Apresentação de trabalhos em eventos científicos.  Número de apresentações 

 

 

ATENÇÃO: Todos os itens apresentados, além dos pontos indicados na planilha de valorização, serão 

desconsiderados, assim aqueles sem comprovação. 
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ANEXO III 
 

 

 

Cronograma Datas 

Inscrições 

Consultar cronograma disponível 
no Edital de Abertura Unificado 

PSU/RUMS 2021 no site da 
FUNDATEC Concursos. 

Divulgação da relação dos candidatos inscritos 

Homologação 

Divulgação da relação dos locais de prova 

Realização das provas dissertativas 

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas 

Interposição de recursos (provas objetivas) 

Resultado preliminar da prova objetiva 

Entrega tabela de valoração e curriculum lattes 

documentado 
5 de janeiro de 2022 

Realização segunda fase  5 a 19 de janeiro de 2022 

Resultado final do concurso 24 de janeiro de 2022 a 23 de 
fevereiro de 2022 

 


