COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
Retificação nº 23/2018 - Edital nº 39/2018
A Universidade Federal do Paraná, por sua Comissão de Residência Multiprofissional – COREMU, torna pública a
RETIFICAÇÃO a seguir, pós período de recursos, das normas que regem a seleção dos candidatos ao Programa de
Residência Multiprofissional em Atenção Hospitalar do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR; ao Programa
de Residência Multiprofissional em Saúde da Família; ao Programa de Residência em Área Profissional da
Saúde em Medicina Veterinária – Campus I/Curitiba, e ao Programa de Residência em Área Profissional da
Saúde em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais do Setor de Ciências da Saúde.
Onde se lê:
1.3

A seleção de que trata este edital será realizada conforme as etapas abaixo:
(...)
c) Prova Prática somente para as seguintes áreas profissionais:
Programa
Medicina Veterinária
- Campus I - Curitiba

Área de Concentração do Programa
Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais, Oncologia
Veterinária, Anestesia Veterinária, Diagnóstico por Imagem

Área Profissional
Médico Veterinário

Leia-se:
1.3

A seleção de que trata este edital será realizada conforme as etapas abaixo:
(...)
c) Prova Prática somente para as seguintes áreas profissionais:
Programa
Medicina Veterinária
- Campus I - Curitiba

Área de Concentração do Programa
Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais,
Veterinária, Diagnóstico por Imagem

Área Profissional
Anestesia

Médico Veterinário

Onde se lê:
2

DA ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS, VAGAS E DURAÇÃO DO CURSO
Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar
Áreas de Concentração
Atenção Cardiovascular

Áreas Profissionais
Psicologia Psicanálise

Vagas
2

Duração
2 anos

Vagas
1

Duração
2 anos

Leia-se:
2

DA ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS, VAGAS E DURAÇÃO DO CURSO
Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar
Áreas de Concentração
Atenção Cardiovascular

Áreas Profissionais
Psicologia Psicanálise
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Onde se lê:
10.1

A Prova Prática será realizada para todos os candidatos classificados na Prova Objetiva em conformidade
com o item 8.2 e seguintes deste edital, especificamente para os programas listados abaixo:
Medicina Veterinária –
Campus I - Curitiba

Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais, Oncologia
Veterinária, Anestesia Veterinária, Diagnóstico por Imagem

Médico Veterinário

Leia-se:
10.1

A Prova Prática será realizada para todos os candidatos classificados na Prova Objetiva em conformidade
com o item 8.2 e seguintes deste edital, especificamente para os programas listados abaixo:
Medicina Veterinária –
Campus I - Curitiba

Clínica Cirúrgica de Pequenos
Veterinária, Diagnóstico por Imagem

Animais,

Anestesia

Médico Veterinário

Onde se lê:
10.4

Para o candidato de Medicina Veterinária haverá dois grupos de prova:
a) O primeiro grupo será destinado para as áreas de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais, Oncologia
Veterinária, Anestesia Veterinária e Diagnóstico por Imagem, com a apresentação de um (1) caso clínico
e cinco (5) estações que avaliarão sua capacidade de raciocínio clínico, fundamentação teórica e
desempenho profissional;
(...)

Leia-se:
10.4

Para o candidato de Medicina Veterinária haverá dois grupos de prova:
a) O primeiro grupo será destinado para as áreas de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais, Anestesia
Veterinária e Diagnóstico por Imagem, com a apresentação de um (1) caso clínico e cinco (5) estações que
avaliarão sua capacidade de raciocínio clínico, fundamentação teórica e desempenho profissional;
(...)

Onde se lê:
13.6

Na ocasião da matrícula presencial, o candidato deverá imprimir o comprovante de matrícula, o contrato e a
ficha cadastral assim como apresentar os seguintes documentos, originais e cópias, para a comprovação da
autenticidade (as cópias dos documentos serão retidas no momento da matrícula presencial):
(...)
j) Diploma ou, se aplicável, apresentação de declaração original fornecida pela coordenação do curso em
papel timbrado, de estar cursando o último semestre do curso de Medicina reconhecido pela SESu/MEC com
término (Colação de Grau) até 27 de fevereiro de 2019;
(...)

Leia-se:
13.6

Na ocasião da matrícula presencial, o candidato deverá imprimir o comprovante de matrícula, o contrato e a
ficha cadastral assim como apresentar os seguintes documentos, originais e cópias, para a comprovação da
autenticidade (as cópias dos documentos serão retidas no momento da matrícula presencial):
(...)
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j) Diploma ou, se aplicável, apresentação de declaração original fornecida pela coordenação do curso em
papel timbrado, de estar cursando o último semestre do curso para a área profissional pretendida,
reconhecido pela SESu/MEC com término (Colação de Grau) até 27 de fevereiro de 2019;
(...)
ITEM INSERIDO
6.3.1

Para todos os candidatos ao Programa de Residência em Medicina Veterinária, independente da área, as
questões de Conhecimentos Específicos serão comuns e abrangerão as treze áreas.
As alterações trazidas por este edital entram em vigor na data de sua publicação revogando disposições em
contrário.

Curitiba, 03 de setembro de 2018.

Prof. Dr. Rosires Pereira de Andrade
Gerente de Ensino e Pesquisa do Complexo HC, UFPR/EBSERH

Prof. Dr. Claudete Reggiani
Superintendente do Complexo HC, UFPR/EBSERH

Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca
Reitor da UFPR

Data de Publicação: 03/09/2018
Horário de Publicação: 14h00min
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