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SELEÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

LAVRAS 

 

Onde se lê: 

“5. DO PROCEDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO 

5.1. No ato da inscrição, será exigido o envio on-line dos seguintes documentos: 

a) Cópia do diploma de Médico Veterinário ou documento equivalente. Caso tenha sido 
emitido por Instituição de Ensino Superior estrangeira, o diploma deve estar devidamente 
revalidado no Brasil por Instituição nacional competente. Fica assegurada a inscrição de 
candidato graduando que, apesar de não apresentar a titulação exigida no ato da inscrição 
(cópia do Diploma) comprove a sua obtenção no início das atividades previstas no PRMV, no 
dia 01 de março de 2021, mediante a apresentação do diploma ou certificado de conclusão do 
curso de graduação. Neste caso, para efeito de inscrição, o candidato deverá apresentar uma 
declaração da universidade onde cursa a graduação atestando que, no início das atividades 
previstas no PRMV, terá a titulação exigida. Não serão aceitas declarações que constem datas 
posteriores ao início das atividades (01/03/2021) para a obtenção da titulação exigida”. 

 

Leia-se: 

“5. DO PROCEDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO 

5.1. No ato da inscrição, será exigido o envio on-line dos seguintes documentos: 

a) Cópia do diploma de Médico Veterinário ou documento equivalente. Caso tenha sido 
emitido por Instituição de Ensino Superior estrangeira, o diploma deve estar devidamente 
revalidado no Brasil por Instituição nacional competente. Fica assegurada a inscrição de 
candidato graduando que, apesar de não apresentar a titulação exigida no ato da inscrição 
(cópia do Diploma) comprove a sua obtenção no início das atividades previstas no PRMV, no 
dia 01 de março de 2021, mediante a apresentação do diploma ou certificado de conclusão do 
curso de graduação. Neste caso, para efeito de inscrição, o candidato deverá apresentar uma 
declaração da universidade onde cursa a graduação atestando que o candidato está 
regularmente matriculado no último semestre letivo previsto na matriz curricular do seu 
curso”. 
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