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ERRATA Nº 2 DO EDITAL 01/2018 - Processo Seletivo 2018 para o Programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde e Uniprofissional em Medicina Veterinária 

 

No item 4.1 DAS PROVAS OBJETIVAS (PRIMEIRA ETAPA), subitem 4.6, onde se lê: 

4.6 Para as vagas da Residência Multiprofissional em Saúde as provas contemplarão 
um total de 50 (cinquenta)  questões,  de  caráter  eliminatório  e  classificatório,  sendo  
30  (trinta)  de  conhecimento  básico  nas temáticas de Saúde Pública e Epidemiologia 
e 20 (vinte) de conhecimento específico de cada curso. As provas da Residência 
Uniprofissional em Medicina Veterinária contemplarão um total de 50 (cinquenta) 
questões de medicina veterinária, sendo 10 (dez) questões sobre Saúde Pública e 
Legislação do SUS e 40  (quarenta) questões de conhecimentos específicos, de acordo 
com a área de concentração escolhida pelo candidato no ato da inscrição (patologia 
clínica ou clínica cirúrgica de animais de companhia ou clínica médica de animais de 
companhia). As questões das provas terão um valor de 2 (dois) pontos cada, ambas 
totalizando 100 pontos. 

 
Leia-se: 
 

4.6  Para  as  vagas  da  Residência  Multiprofissional  em  Saúde  as  provas  
contemplarão  um  total  de  50 (cinquenta)  questões,  de  caráter  eliminatório  e  
classificatório,  sendo  30  (trinta)  de  conhecimento  básico  nas temáticas de Saúde 
Pública e Epidemiologia e 20 (vinte) de conhecimento específico de cada curso. As 
provas da Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária contemplarão um 
total de 50 (cinquenta) questões de medicina veterinária, sendo 20 (vinte) questões  
sobre  Saúde  Pública  e  Legislação  do  SUS  e  30 (trinta) questões de conhecimentos 
específicos, de acordo com a área de concentração escolhida pelo candidato no ato da 
inscrição (patologia clínica ou clínica cirúrgica de animais de companhia ou clínica 
médica de animais de companhia). As questões das provas terão um valor de 2 (dois) 
pontos cada, ambas totalizando 100 pontos. 
 

 

 

Vitória, 18 de novembro de 2018.  

 

 

 

Profa. Margareth Attianezi 

Coordenadora Geral da Comissão de Residência Multiprofissional/CCS/HUCAM/UFES 

 

 

Profa. Dra. Glaucia Rodrigues de Abreu 

Diretora do Centro de Ciências da Saúde/UFES  


