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Os candidatos classificados na seleção, de acordo com o número de vagas,
deverão efetuar suas matrículas no período de 31 de março de 2014, para o
programa de Residência em Medicina Veterinária, no horário de 08:00 às
18:00, no Hospital Veterinário (Setor de Pequenos Animais). O candidato deve
entregar, em três vias, a seguinte documentação:
I) Cópia do diploma do curso de graduação ou, considerando-se o Parecer
nº303/2000 da Câmara Ensino Superior do MEC, o candidato aprovado poderá
apresentar, no ato da matrícula, fotocópia do certificado ou atestado de
conclusão do curso de graduação, bem como o documento que comprove que
o mesmo está reconhecido pelo órgão competente, devidamente datado e
assinado. Neste caso, a matrícula terá caráter precário e provisório até a
apresentação do respectivo diploma;
II) Cópia do diploma do curso de graduação, quando expedido no exterior,
que somente será aceito se revalidado por instituição pública de ensino
superior no Brasil;
III) Cópias legíveis, da Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Reservista;
IV) Cédula de Identidade Profissional ou comprovante de inscrição no conselho
de classe correspondente;
V) Cópia de comprovante de inscrição no PIS;
VI) Cópia de documento contendo o número de conta corrente no Banco do
Brasil;
VII) 2 (duas) fotos 3 x 4; e
VIII) Comprovante de residência atualizado;
IX) Carteira de trabalho; e
X) Título de eleitor.
XI) Comprovante quitação eleitoral
XII) Ficha de Identificação Funcional preenchida
XIII) Termo de Compromisso devidamente preenchido
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a perda da vaga. A não
apresentação da documentação exigida implicará a perda da vaga. As cópias
acima deverão ser autenticadas.
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