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UNIVERSIDADE DE FRANCA 
EDITAL DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS NO PROGRAMA DE 
APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA – PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO 

A Prof.a Dr.a Katia Jorge Ciuffi, Reitora da Universidade de Franca, no uso de suas atribuições 
e competências estatutárias e regimentais, com fundamento na legislação vigente, comunica aos 
interessados que encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de admissão de 
Médicos Veterinários no Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária, Pós-
Graduação Lato Sensu, em nível de Especialização, nos termos da Resolução CNE/CES Nº 01, de 06 
de abril de 2018, oferecido pela Universidade de Franca, conforme instruções abaixo discriminadas: 

I - DAS ÁREAS E VAGAS 
O Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária da Universidade de 

Franca abrangerá as seguintes áreas e vagas: 

1. Anestesiologia Veterinária e Intensivismo – 01 (uma) vaga;
2. Clínica e Cirurgia de Grandes Animais – 02 (duas) vagas;
3. Clínica Médica de Pequenos Animais – 02 (duas) vagas;
4. Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais – 02 (duas) vagas;
5. Patologia Clínica e Animal – 01 (uma) vaga.

II - DAS INSCRIÇÕES 
1. Período: 02 de outubro a 03 de dezembro de 2019.
2. Horário: 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h.
3. Local: Secretaria do Hospital Veterinário da Universidade de Franca – Avenida Dr. Armando

Sales Oliveira, 201 – Parque Universitário – CEP 14404-600 – Franca – SP. 
4. Procedimentos: encaminhar os documentos pessoalmente ou por terceiros até o dia

02/12/2019 ao Hospital Veterinário da UNIFRAN ou enviar documentos por via postal (sedex 
postado até 02/12/2019 para o endereço: Secretaria do Hospital Veterinário da Universidade de 
Franca – Avenida Dr. Armando Sales Oliveira, 201 – Parque Universitário – CEP 14404-600 – Franca 
– SP.

5. Documentos:
a) Formulário de inscrição (ANEXO 1) devidamente preenchido, especificando a área de

interesse do candidato (não serão aceitas modificações após a escolha da área). 
b) Cédula de identidade e CPF (fotocópia).
c) Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Medicina Veterinária ou Atestado de

conclusão ou perspectiva de conclusão do curso (fotocópia autenticada), desde que o curso seja 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

d) Histórico Escolar do Curso Superior de Graduação em Medicina Veterinária (fotocópia).
e) 02 (duas) cartas de recomendação (ANEXO 2) apresentadas separadamente em envelope

lacrado. 
f) Certificado de Reservista ou documento de dispensa do Serviço Militar (fotocópia).
h) 01 (uma) foto recente 3x4 colorida.
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i) Curriculum Vitae (os documentos comprobatórios deverão ser anexados segundo as 
diretrizes contidas no formulário do currículo do candidato – ANEXO 3). 

j) Comprovante de Residência 
k) Não haverá taxa de inscrição. 
III - DO PROCESSO SELETIVO 
1. Critérios de avaliação: 
Primeira fase: 
a) Análise do Curriculum Vitae (ANEXO 3) – peso 01 (hum) – escala de 0 (zero) a 10 (dez). 
b) Prova teórica escrita  – peso 02 (dois) – escala de 0 (zero) a 10 (dez). Eliminatória com nota 

de corte igual a 6,0 (seis pontos). Conteúdo de cada área disponível na homepage da UNIFRAN 
(www.unifran.edu.br) ou no mural da Secretaria do Hospital Veterinário da UNIFRAN. 

Não havendo número de classificados (mínimo de 03 por vaga) para segunda fase, a nota de 
corte será reduzida em 0,5 (meio ponto) até atingir tal classificação. 

O número máximo de aprovados para a segunda fase será de 07 (sete) candidatos por vaga. 
Caso necessário, a nota do histórico escolar será usada para desempate. 

 
Segunda fase: 
a) Prova prática/entrevista – peso 02 (dois) – escala de 0 (zero) a 10 (dez). 
 
2. Períodos, horário e local: 
a) Prova teórica escrita – dia 05/12/2019 das 9h às 12h30 (apresentar-se 30 minutos antes do 

início da prova). 
b) Análise do Curriculum Vitae – dia 06/12/2019 (análise da banca sem participação do 

candidato). 
c) Prova prática/entrevista – dia 06/12/2019 a partir das 8h. 

Todas as formas de avaliação serão realizadas nas dependências do Hospital Veterinário do 
Curso de Graduação em Medicina Veterinária, no campus da UNIFRAN, no mesmo endereço de 
inscrição. 

 
IV - DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO  
As análises do Curriculum Vitae, prova teórica escrita, da prova prática/entrevista serão 

realizadas por membros da Comissão de Avaliação de cada Área e será composta por 03 (três) 
professores do Curso de Graduação em Medicina Veterinária indicados pelo Coordenador do 
Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária e designados pela Reitoria.  

 
V - DA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
A ordem de classificação do(s) candidato(s) será aquela obtida por meio dos pontos do critério 

de aprovação deste Edital e convocados seguindo a ordem decrescente por área de opção. 
A falta de qualquer documento exigido neste Edital implicará na desclassificação do candidato. 
A classificação será publicada até o dia 12/12/2019, na Secretaria do Hospital Veterinário e/ou 

na homepage da UNIFRAN (www.unifran.edu.br). 

 
VI - DA MATRÍCULA 
O candidato classificado deverá matricular-se, impreterivelmente, até dia 15 de janeiro de 

2019, sendo considerado desistente se não formalizar sua matrícula até a supracitada data. 

http://www.unifran.edu.br/
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O candidato deverá apresentar, no ato da matrícula: o comprovante de regularidade junto ao 
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo ou o Certificado de Conclusão 
do Curso, caso seja concluinte do curso em 2019 ou Diploma registrado de Médico Veterinário.  

 
VII - DO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E DAS BOLSAS 
O Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária tem duração de 2 anos, 

com início em 1º de fevereiro de 2020 e conclusão em 31 de janeiro de 2022. Seus concluintes 
receberão um certificado nos termos do Resolução CNE/CES Nº 01, de 06 de abril de 2018. 

Cada aprimorando do Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária 
receberá uma Bolsa de Ajuda de Custo no valor total de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais 
mensais), por um período de 12 (doze) meses – período denominado de R1. A Bolsa de Ajuda de 
Custo e seu respectivo contrato podem ser prorrogáveis por outros 12 meses, quando as partes 
contratadas estiverem de acordo (período denominado de R2). O R2 receberá um valor de R$ 
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais mensais).  

 
VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
No ato da inscrição, o candidato firmará compromisso declarando conhecer os termos deste 

Edital e as normas regulamentares pertinentes ao Processo Seletivo. 
Somente participará do Processo Seletivo o candidato que tenha sua inscrição deferida.  
O prazo de validade do presente Processo Seletivo esgotar-se-á definitivamente 90 (noventa) 

dias após a primeira publicação deste Edital. 
As demais informações serão fornecidas no ato da inscrição ou pelos telefones (16) 3711-8780 

ou 8783. E-mail: thais.paula@unifran.edu.br 
 
 

Franca, 01 de outubro de 2019. 
 

 

 

 

 
Prof.a Dr.a Katia Jorge Ciuffi 

REITORA DA UNIVERSIDADE DE FRANCA 
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(ANEXO 1) 
MAGNÍFICA REITORA DA UNIVERSIDADE DE FRANCA 

 

Eu, ______________________________________________________________, abaixo 

qualificado, venho respeitosamente requerer minha inscrição no Processo Seletivo do 

PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA – 2019, na 

área de __________________________________________________. 

Outrossim, declaro estar ciente e concordar com as normas deste concurso publicadas no 

edital da UNIVERSIDADE DE FRANCA. 

 
Dados do Candidato: 

Nome: 

CPF: RG: CRMV: 

Data de nascimento: Naturalidade: 

Endereço Residencial: 

 

CEP: Cidade: 

Telefone residencial: E-mail: 

Telefone celular:  

 

Formação Acadêmica: 

Curso: Medicina Veterinária Data conclusão: 

Instituição:  

Cidade:  Estado: 

 
Termos em que, espero deferimento. 

 
______________, de _____________ de 2019. 

 
 

__________________________ 
Assinatura do candidato 

 

Para uso exclusivo da Comissão de Avaliação: Área: 
N° de inscrição:  
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(ANEXO 2) 
REFERÊNCIA SOBRE CANDIDATO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO 

PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA 
 

INFORMANTE CANDIDATO 

Nome – Instituição e cargo – Área de 
atuação  
 
 
 

Nome e área de atuação pretendida 
 

 Telefone para contato (opcional): 
 Encaminhar esta carta em envelope lacrado ao candidato 
  

No quadro abaixo, por favor, avalie o candidato, colocando um “x” depois de cada característica a ser 
avaliada na coluna que melhor represente sua opinião. 

 
CARACTERÍSTICA 

 

 
Ruim 

 
Médio 

 
Bom 

 
Ótimo 

Sem 
condições 
de avaliar 

Capacidade para conduzir o trabalho       

Interesse no estudo e leitura      

Interesse na busca pelo aperfeiçoamento      

Motivação       

Estabilidade emocional e maturidade       

Autoconfiança e independência       

Capacidade para trabalho em equipe       

Capacidade para orientar estudantes       

Talento criativo ou para inovação      

Respeito ao nível hierárquico      

A quanto tempo conhece o candidato?  

Você aceitaria esse candidato em um Programa de Pós-Graduação deste ou de outro nível: 
(   ) Sim     (   ) Não    (   ) Não acho a questão apropriada 

Por favor, utilize o espaço abaixo para fazer qualquer comentário que achar necessário para  admissão 
do candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local, data e assinatura:  
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(ANEXO 3) 
 

FORMULÁRIO DO CURRÍCULO DO CANDIDATO 
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 

 

1. Preencha apenas os espaços em branco. 
2. Mantenha a formatação original. 
3. Declare apenas o que puder comprovar (utilizar ordem cronológica). 
4. Itens não preenchidos não poderão ser suprimidos (manter a ordem dos Itens). 
5. Copie e cole, caso precise de espaço adicional. 
6. Utilize as normas da ABNT para citação dos Itens 11 e 12. 
7. Anexe, conforme a ordem de abordagem, a documentação comprobatória. 
8. Escreva as pontuações à caneta azul - para proceder com a pontuação dos Itens, utilize os 

critérios abaixo especificados (página 25): 
 

INFORMAÇÕES CURRICULARES 

Nome completo 
do Candidato 

 
 

Pontuação Final: 
 

______________ 
Informar Área de 
Interesse 

 

1. Curso de Graduação 
Instituição  
Duração total do curso de graduação (em 
semestres) 

 
Teve dependência em 
alguma disciplina? 

(  )Sim 
 
(  )Não 

Média geral do candidato em todas as 
disciplinas cursadas 

 

*Todo conteúdo será conferido 

2. Estágio em Universidade/ Instituições 
Somatório parcial das 

pontuações: 
______________________ 

(  ) em andamento 
(  )  já realizado 

Instituição 

Área principal  
Duração 
(em horas) 

 

Orientador 
 

 Pontuação  

(  ) em andamento 
(  )  já realizado 

Instituição 

Área principal  
Duração 
(em horas) 

 

Orientador 
 

 Pontuação  

 


