
EDITAL FAMEZ/UFMS Nº 11, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL –
UFMS, por meio do Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia (FAMEZ), no uso de suas atribuições legais, por motivo de
Mandado de Segurança, torna pública a DIVULGAÇÃO DO PERÍODO
PARA A INSCRIÇÃO NO PORTAL DA PÓS-GRADUAÇÃO DA UFMS e
CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA DE CANDIDATO APROVADO do
Programa de Residência Profissional em Saúde - Medicina Veterinária
(PREPRO/MV), Área de Concentração: Zoonoses e Saúde Pública, para
ingresso em 2021. O programa será realizado com apoio do Ministério da
Educação (MEC).
 
1. DO PERÍODO PARA A INSCRIÇÃO NO PORTAL DA PÓS-
GRADUAÇÃO DA UFMS
1.1. O candidato aprovado no Processo de Seleção deverá fazer a inscrição
no portal da pós-graduação da UFMS, no período de 02 e 03 de março
de 2021.
1.2. Para a realização da inscrição, o candidato deverá atender aos
seguintes procedimentos:
a) Acessar o endereço www.posgraduacao.ufms.br;
b) No caso de ainda não ter acesso ao sistema, deverá criar uma conta no
portal acessando o endereço eletrônico:
https://posgraduacao.ufms.br/portal/candidatos/consulta;
c) Acessar o Programa de Residência Profissional Em Saúde - Medicina
Veterinária (PREPRO/MV);
d) Confirmar a inscrição;
e) Anexar (em arquivo PDF) os documentos listados abaixo:
I. Cópia legível de documento de identidade oficial, frente e verso, somente
para brasileiros;
II. Cópia do passaporte, somente para estrangeiros;
III. Cópia do CPF;
IV. Cópia da certidão de nascimento/casamento;
V. Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou certidão de colação de
grau do curso com Histórico Escolar de graduação na área de inscrição ou
declaração de conclusão de curso.
 
2. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA
2.1. Convoca-se para matrícula o candidato AMAURI ERNANI TORRES
ARECO, inscrição número 560644.
2.2. O período de matrícula será no dia 03 de março de 2021 na
Secretaria Acadêmica da FAMEZ, das 7h30 às 11h00 e das 13h00 às
16h30, no endereço Avenida Senador Filinto Müller, 2443, Vila Ipiranga,
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Campo Grande / MS.
2.3. Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues,
OBRIGATORIAMENTE, via correio eletrônico (prepromv.famez@ufms.br)
em formato .pdf. No ato da matrícula os documentos originais devem ser
apresentados para conferência com os enviados por e-mail:
a) Para brasileiros: fotocópia do Registro Geral de Identidade (RG); para
estrangeiros: fotocópia da carteira do RNE (Registro Nacional de
Estrangeiro);
b) Fotocópia do diploma de graduação (frente e verso) ou declaração com
data recente de que concluiu o curso de graduação na área pretendida;
c) Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) PIS/PASEP (caso não tenha, preencher o requerimento no ato da
matrícula);
e) Título de eleitor e documento comprobatório de votação na última eleição
ou documento do Tribunal Regional Eleitoral do cumprimento de suas
obrigações legais;
f) Fotocópia do Registro no Conselho Profissional de Medicina Veterinária ou
declaração/protocolo de entrada do Registro;
g) Certidão de nascimento ou casamento;
h) 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 Profissional
de Medicina Veterinária;
i) Carteira de vacinação atualizada, incluindo a vacina antirrábica humana e o
resultado da titulação;
j) Apólice de seguro contra acidentes pessoais, adquirida através de
Corretora de Seguros ou Instituição Bancária, com vigência mínima igual ao
período de permanência na vaga do PREPROMV (dois anos);
k) Comprovante bancário (cartão);
l) Comprovante de endereço;
m) Para os homens, comprovação de estar quite com as obrigações do
serviço militar (Certificado de Dispensa de Incorporação ou Certificado de
Reservista);
2.4. PARA CADASTRO NO SISTEMA SIAPE
a) Preencher formulário SIAPE (ANEXO I deste Edital) e enviá-lo, junto com
os seguintes documentos, para o e-mail prepromv.famez@ufms.br em
formato .pdf:
b) 1 (uma) Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) 1 (uma) Fotocópia do Registro Geral de Identificação (RG);
d) 1 (uma) Fotocópia do Título de Eleitor;
e) 1 (uma) Fotocópia da Certidão de Quitação com as Obrigações Eleitorais;
f) 1 (uma) Fotocópia do Passaporte (se tiver);
g) 1 (uma) Fotocópia do Atestado de Reservista (sexo masculino);
h) 1 (uma) Fotocópia do PIS/PASEP;
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i) 1 (uma) Fotocópia do comprovante de endereço (mesmo do cadastro);
j) 1 (uma) Fotocópia do comprovante bancário de CONTA SALÁRIO (folha
de cheque, extrato bancário ou cópia legível do cartão).
2.5. Ao candidato que não possuir conta salário, será fornecida declaração
de solicitação para abertura no ato da matrícula.
2.6. A matrícula poderá ser feita por meio de procuração, caso o candidato
não possa comparecer pessoalmente, utilizando-se o modelo de
procuração (ANEXO VII do Edital FAMEZ/UFMS nº 13, de 27 de outubro de
2020) com firma reconhecida e fotocópia da cédula de identidade do
procurador.
2.7. Não será aceita matrícula, em hipótese alguma, na falta de qualquer um
dos documentos mencionados nos itens 2.3 e 2.5. A matrícula implicará o
compromisso e aceitação, por parte do candidato, das disposições
estabelecidas pelo Regimento Interno do Programa.
2.8. O candidato do sexo masculino aprovado no presente Processo de
Seleção, que for convocados para prestação do Serviço Militar Obrigatório,
poderá solicitar Reserva de Vaga para o ano seguinte (2022), através de
requerimento próprio, na Secretaria Acadêmica do Programa de Residência,
durante o período de matrícula.
2.9. O referido Requerimento de Reserva de Vaga deve ser acompanhado
de documento comprobatório da convocação (Carta de Convocação do
Serviço Militar Obrigatório).
2.10. Os suplentes poderão ser convocados para matrícula, por ordem
sucessiva de classificação, na data de 04 de março de 2021.
2.11. A convocação de candidato suplente estará disponibilizada no site
www.propp.ufms.br em “link” específico para o Programa de Residência
Profissional em Saúde - Medicina Veterinária.
2.12. O suplente terá dois dias úteis para efetuar a matrícula pessoalmente
ou por meio de representante legal na Secretaria Acadêmica do PREPROMV
no endereço Av. Senador Filinto Müller, 2443 - Bairro Ipiranga, CEP 79074-
460.
2.13. O candidato suplente convocado para a matrícula só fará jus à mesma
se apresentar documento de dispensa do serviço militar. Os que já
estiverem incorporados ao Serviço Militar não terão direito à reserva de
vaga para o ano seguinte (2022).
 
3. DO CRONOGRAMA
 

EVENTO DATA
Período de Inscrição no Portal da Pós-Graduação da UFMS 02/03 e 03/03
Matrícula 03/03
Convocação para matrícula dos suplentes 04/03
Início do programa 04/03

 
 

FABRÍCIO DE OLIVEIRA FRAZÍLIO.
 
 

ANEXO I - FORMULÁRIO PARA REGISTRO SIAPE

Edital FAMEZ 2428194         SEI 23104.029061/2020-48 / pg. 3

01/03/2021

N° 7490
Pg. 464



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Fabricio de
Oliveira Frazilio, Diretor(a), em 26/02/2021, às 17:26,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2428194 e o código CRC
0AE45D17.

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.029061/2020-48 SEI nº 2428194
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