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CAPÍTULO I 

IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVOS 

 

O Hospital São Francisco, do Instituto de Desenvolvimento do Alto Uruguai, Centro Universitário IDEAU – 

UNIDEAU, Getúlio Vargas, RS, torna público a abertura das inscrições para o Programa de Residência em 

Medicina Veterinária. 

O Programa de Especialização em Residência Médico-Veterinária (PERMV), nas áreas de Clínica Médica e 

Cirúrgica de Pequenos Animais, Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais, Análises Laboratorial e 

Diagnóstico por Imagem, é uma modalidade diferenciada de formação de Pós-Graduação Lato sensu 

presencial destinada a Médicos Veterinários, caracterizada por um programa intensivo de treinamento 

profissional supervisionado em serviço hospitalar (prestação de serviço de assistência médico-veterinária) e 

serviços complementares ao diagnóstico, oferecido pelo Hospital Veterinário São Francisco de Getúlio 

Vargas e o Curso de Medicina Veterinária da Faculdade IDEAU de Getúlio Vargas; a saber: Residente 

Médico Veterinário 1 (RMV1) (primeiro ano) e Residente Médico Veterinário 2 (RMV2) (segundo ano) sob 

orientação dos docentes Médicos Veterinários da Instituição de Ensino Superior (IES). 

A duração do PERMV é de 1760 horas por ano, no mínimo, com carga horária semanal de 60 (sessenta) 

horas e para atividades diurnas, incluindo finais de semana e feriados. Plantões noturnos não estão 

considerados dentro dessa carga horária semanal, não podendo ultrapassar dois plantões noturnos por 

semana, de 12 (doze) horas cada, em dias não consecutivos (esses plantões estão vinculados a 85% da carga 

horária semestral). Da carga horária do RMV, 15% (9 horas) das horas serão ministradas sob a forma de 

atividades teóricas (seminários, reuniões clínicas, estudos bibliográficos, realização de trabalho científico, 

além de auxílio em atividades práticas junto às disciplinas correlatas) e 85% (51 horas) da carga horária 

restante será destinada ao treinamento prático supervisionado e desenvolvida na forma de prestação de 

serviço de assistência médico-veterinária na rotina hospitalar da área específica, realizada em extensão à 

comunidade. 

O Hospital Veterinário São Francisco da UNIDEAU/GV está localizado no Campus III, que fica na Linha 

Gramado, Getúlio Vargas - RS - CEP: 99.900-000, Telefone: (54) 3341-6600.  

 

 

 

 

 



1. DOS OBJETIVOS:  

 

São objetivos do Programa de Residência Veterinária do Hospital Veterinário, São Francisco da 

UNIDEAU/GV: Especialização em Residência em Medicina Veterinária no Hospital Veterinário do 

Instituto de Desenvolvimento do Alto Uruguai, Centro Universitário IDEAU – UNIDEAU 

- Promover o aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitudes indispensáveis ao exercício da 

Medicina Veterinária por meio de treinamento em serviços sob supervisão; 

- Desenvolver o senso de responsabilidade inerente ao exercício de atividades médico veterinárias; 

- Estimular o espírito de investigação científica, através da iniciação à pesquisa; 

- Estimular a capacidade crítica da atividade médico veterinária, considerando-a em seus aspectos 

científicos, éticos e sociais; 

- Posicionar-se como um agente de saúde única, mostrando à sociedade o Médico Veterinário como sendo 

também um promotor de saúde pública e ambiental, seja em qualquer área do conhecimento. 

- Participar de projetos de extensão. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS VAGAS E DO PROCESSO SELETIVO 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1 Período de inscrição: 21/01/2022 a 14/02/2022 

1.2 Número de Vagas:01 Contratação Imediata (Titular) 

1.3                                04 Cadastro de Reserva (Suplentes) 

1.4 A inscrição deve ser feita via e-mail: veterinaria.gv@ideau.com.br, mediante o envio do Currículo 

Lattes e do Formulário de Inscrição (em anexo) 

1.5 A seleção destina-se a contratação imediata de um Médico Veterinário Residente e para formação de 

Cadastro de Reserva, para a substituição de Médicos Veterinários Residentes que venham a encerrar a 

Residência, dentro do período de validade desta seleção 

 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

 

2.1 A aprovação e a classificaçãoserãoprocessadas de acordo com os seguintes critérios:  

I – Nota pelo desempenho na prova teórica, bem como na entrevista, com observância da escala de zero a 

dez, e apresentação do currículo, sendo obrigatória a realização de ambas as modalidades (prova + entrevista 

+ currículo). 

mailto:veterinaria.gv@ideau.com.br


 

 

II- Critérios de avaliação do currículo:  

1.        Atividade Extracurricular 
 

1.1.     Estágio remunerado ou voluntário na área: 0,5 por semestre  

2.        Participações em eventos na área de Medicina Veterinária 
 

2.1.     Ouvinte 0,1 por evento 

2.2.     Apresentação de trabalho oral 0,3 por evento 

2.3.     Apresentação de trabalho Poster 0,2 por evento 

3.        Organização de eventos  1,0 por evento 

4.        Produção científica e bibliográfica 
 

4.1.     Artigos completos publicados em periódicos  2,0 por artigo 

4.2.     Capítulos de livros 1,0 por livro 

4.3.     Publicação de trabalho completo publicado em anais de eventos 1,5 por trabalho 

4.4.     Publicação de resumos em anais de eventos 1,0 por resumo 

5.        Atuação profissional na área de medicina veterinária 1,0 por ano comprovado 

* Obs: a nota máxima atribuída ao currículo será 10 (dez), mesmo tendo critérios para nota maior. 

 

III – Será́ considerado habilitado o aluno que obtiver média aritmética global igual ou superior a 5,00 

(cinco) e que não tenha obtido nota inferior a 5,00 (cinco) em nenhuma das etapas do processo seletivo. 

IV – Em caso de ocorrência de médias iguais, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de 

desempate:  

a) melhor nota na prova teórica;  

b) avaliação do currículo; 

c) entrevista 

2.5 A aplicação da prova e entrevista ocorrerá conforme as datas indicadas no Anexo I 

 

3. DO LOCAL DA PROVA E HORÁRIO 

 

3.1 A prova escrita será realizada no Campus II da UNIDEAU, localizado na Rua Jacob Gremmelmaier, 

215, Bairro Centro, Getúlio Vargas - RS - CEP: 99.900-000, Telefone: (54) 3341-6600, com início às 13:30 

Horas do dia 17 de de fevereiro de 2022. 

 

4. DA VALIDADE DA SELEÇÃO 

4.1 A seleção terá validade de 1 (um) ano, a contar da divulgação do resultado final, podendo ser prorrogada 

por mais 1 (um) ano, a critério da Comissão de Seleção. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

Cronograma para processo seletivo do Programa de Residência em Medicina Veterinária- UNIDEAU 

no Hospital São Francisco 

 

Publicação do edital  20/01/2022 

Inscrições  21/01/2021 à 14/02/2022 

Confirmações das inscrições divulgado no site da IDEAU 15/02/2022 

Data da prova escrita e entrevista 17/02/2022 

Resultado final – convocação 18/02/2022 

Assinatura termo de compromisso 21/02/2022 

Início do programa  28/02/2022 

Término do programa  28/02/2024 

 

 

ANEXO II 

 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

NOME DO CANDIDATO:______________________________________________ Data de Nascimento ___/___/____  

ENDEREÇO:__________________________________________________________________N° ____________ 

CIDADE: ___________________________________________CEP______________________; 

TELEFONE:_________________ CELULAR: (___)_________________ 

EMAIL:__________________________________________________CPF:______________________ 

RG:____________________ÓRGÃO EXPEDIDOR:_____________DATA DA EXPEDIÇÃO: ____/____/______        

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: _______________________________ instituição: _______________________________ 

Ano de conclusão __________. 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

Conteúdo programático da prova teórica 

 

Temas na área de pequenos animais: Afecções clínicas do aparelho respiratório. Afecções clínicas do 

aparelho circulatório. Afecções clínicas do aparelho digestivo. Afecções clínicas do aparelho urinário. 

Afecções clínicas da visão e audição. Afecções clínicas de origem neurológica, central e periférica. Doenças 

carenciais, metabólicas e endócrinas. Atendimento clínico. Prescrições clínicas. Análises clínicas. 

Medicação pré-anestésica. Anestesia local. Anestesia intravenosa. Anestesia inalatória. Anestesia com 

respiração controlada. Ressuscitação cardiopulmonar. Anestesia em pacientes especiais. Epidemiologia, 

etiologia, patogenia, sintomatologia, lesões, diagnóstico, tratamento e medidas profiláticas das doenças que 

acometem os ruminantes, tratamento terapêutico das doenças carenciais, metabólicas, parasitárias, 

infecciosas, autoimunes, tóxicas, genéticas, degenerativas, traumáticas, e neoplásicas dos ruminantes. 

 

Bibliografia: BIRCHARD, Stephen J. Manual Saunders de clínica de pequenos animais. 3. ed. São Paulo: 

Roca, 2008. 

SMITH JR., Francis W. K. Consulta veterinária em 5 minutos: espécies canina e felina. 3. ed. Barueri/SP: 

Manole, 2008. 

RABELO, Rodrigo Cardoso. Emergências de pequenos animais: condutas clínicas e cirúrgicas no paciente 

grave. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

ROCKETT, Marca Jody; BOSTED. Procedimentos clínicos veterinários na prática de grandes animais. São 

Paulo: Cengage Learning, 2011. 

RADOSTITS, Otto M.; MAYHEW, I. G. Joe; HOUSTON, Doreen M. Exame Clínico e Diagnóstico em 

Veterinária. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

BLOOD, Douglas C.; AY, Clive C.; HINCHCLIFF, Kenneth W.; RADOSTITS, Otto M. Clínica 

veterinária: um tratado de doenças dos bovinos, ovinos, suínos, caprinos e equinos. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012. 

MASSONE, F. Anestesiologia veterinária: farmacologia e técnicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1999. 

NATALINI, Cláudio C. Teoria e Técnicas em Anestesiologia Veterinária. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

TAYLOR, Pm; CLARKE, Kw. Manual de Anestesia em Equinos. 2. ed. São Paulo: MedVet, 2009. 

 

 

Coordenador do Curso de Medicina Veterinária 

Prof. Dr. Felipe Carlos Dubenczuk 
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