
EDITAL UFMS/PROPP Nº 90, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio do Pró-Reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação, no uso de suas atribuições legais, torna pública a  Convocação
para Matrícula do concurso  visando à seleção  de  candidatos  para  preenchimento  de  02
(duas)  vagas  remanescentes  no Programa  de  Residência  Profissional  em  Saúde  em
Medicina  Veterinária,  Áreas  de  Concentração  em  Patologia  Clínica  Veterinária  e
Zoonoses e Saúde Pública, para ingresso em 2018.

1. DA MATRÍCULA
1.1. A relação contendo os convocados para as matrículas encontra-se no ANEXO ÚNICO
deste Edital.
1.2. Período:  27  de  março  de  2018,  das  8h00min  às  10h59min  e  das  13h00min  às
15h59min.
1.3. Local: Sala da COE-FAMEZ.
1.4. Documentos exigidos no ato da matrícula (fotocópias autenticadas):
1.4.1. Para brasileiros:  fotocópia da cédula de identidade;  para estrangeiros:  fotocópia da
carteira do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro).
1.4.2. Fotocópia do diploma de graduação (frente e verso) ou declaração com data recente de
que concluiu o curso de graduação na área pretendida.
1.4.3. Fotocópia do CPF.
1.4.4. PIS/PASEP (caso não tenha preencher requerimento no ato da matrícula).
1.4.5. Documento comprobatório de votação na última eleição ou documento do Tribunal
Regional Eleitoral do cumprimento de suas obrigações legais, somente para brasileiros.
1.4.6. Fotocópia  do  registro  no  Conselho  Profissional  correspondente  ou
declaração/protocolo de entrada do registro.
1.4.7. Certidão de nascimento ou casamento.
1.4.8. Para os candidatos graduados no exterior: fotocópia e original do diploma revalidado
por  universidade  pública  brasileira,  na  forma  da  lei  e,  se  estrangeiro,  também  deverá
apresentar fotocópia e original do visto de permanência, do exame de proficiência da língua
portuguesa comprovada por instituição oficial e fotocópia legível do registro no conselho da
área profissional pretendida.
1.4.9. Carteira de vacinação atualizada.
1.4.10. Uma foto 3x4.
1.5. A matrícula  poderá ser  feita  por  meio  de procuração,  caso o candidato  não possa
comparecer  pessoalmente,  utilizando-se  o  modelo  de  procuração  (ANEXO  V do  Edital
UFMS/PROPP Nº 67/2018) com firma reconhecida e fotocópia da cédula de identidade do
procurador.
1.6. Não  será  aceita  matrícula,  em  hipótese  alguma,  na  falta  de  qualquer  um  dos
documentos mencionados nos itens anteriores.
1.7. A matrícula  implicará  o  compromisso  e  aceitação,  por  parte  do  candidato,  das
disposições estabelecidas pelo Regimento Interno do Programa.
1.8. Os candidatos aprovados no presente concurso, que forem convocados para prestação
do Serviço Militar Obrigatório poderão solicitar Reserva de Vaga para o ano seguinte (2019),
através de requerimento próprio, na Secretaria da FAMEZ durante o período de matrícula. O
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referido  Requerimento  de  Reserva  de  Vaga  deve  ser  acompanhado  de  documento
comprobatório da convocação (Carta de Convocação).

NALVO FRANCO DE ALMEIDA JUNIOR
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ANEXO ÚNICO – CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA

ÁREA: PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA
NOME DO CANDIDATO NOTA CLASSIFICAÇÃO
CAUÊ BASTOS TERTULIANO DOS SANTOS 38,1 APROVADO (1º)

ÁREA: ZOONOSES E SAÚDE PÚBLICA
NOME DO CANDIDATO NOTA CLASSIFICAÇÃO
ALINE GABARRÃO 45,8 APROVADO (1º)
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