
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA 
SAÚDE - MEDICINA VETERINÁRIA - 2023 

 

 
HORÁRIO DA PROVA PRÁTICA 

 
 

CLÍNICA CIRÚRGICA E ANESTESIOLOGIA DE PEQUENOS ANIMAIS  
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO HORÁRIO  DATA 

52372163218 
14:00 

26/01/2023 
52372163931 

52372164128 
16:00 

52372162589 

52372164520 07:00 27/01/2023 

 
 

A prova prática será realizada no Campus do Biopráticas. O candidato deverá comparecer ao 
Hospital Veterinário da Universidade Vila Velha na data e no horário indicado acima, portando os 
devidos materiais necessários: 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.3 - XI. Para fazer a prova prática o candidato deverá estar paramentado adequadamente de 
acordo com o local da avaliação (roupa branca ou pijama cirúrgico ou macacão ou avental), 
sapato branco fechado ou botas e estetoscópio. 

A prova prática será dividida em duas etapas, uma de anestesia e a outra de cirurgia de pequenos 
animais, tendo a duração total de 2 horas por candidato. O candidato deverá comparecer ao Hospital 
Veterinário da Universidade Vila Velha na data e no horário indicado acima, portando os devidos 
materiais necessários: 
 

• Pijama cirúrgico limpo, gorro cirúrgico, máscara cirúrgica e pro-pé; 

• Estetoscópio e termômetro; 

• Caneta azul ou preta; 

• Sapato fechado e limpo. 

O candidato que não estiver presente no local de prova no horário determinado pela comissão será 
automaticamente desclassificado. 

 



 
 
 

CLÍNICA, CIRÚRGIA E ANESTESIOLOGIA DE GRANDES ANIMAIS  
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO HORÁRIO  DATA  

52392164257 

13:00 26/01/2023 52392163752 

52392163296 

 
A prova prática será realizada no Campus do Biopráticas. O candidato deverá comparecer ao 

Hospital Veterinário da Universidade Vila Velha na data e no horário indicado acima, portando os 

devidos materiais necessários: 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.3 - XI. Para fazer a prova prática o candidato deverá estar paramentado adequadamente de 
acordo com o local da avaliação (roupa branca ou pijama cirúrgico ou macacão ou avental), 
sapato branco fechado ou botas e estetoscópio. 

O candidato deverá comparecer ao Hospital Veterinário da Universidade Vila Velha na data e no 
horário indicado acima, portando os devidos materiais necessários: 
 

• Pijama cirúrgico; 

• Macacão/jaleco limpo; 

• Estetoscópio e termômetro; 

• Bota de borracha limpa. 

 
Para a prova de clínica, o candidato poderá se vestir com o macacão e botas de borrachas ou 
calça comprida, camisas e ou blusas fechadas com jaleco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS  
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO HORÁRIO DATA 

52362162514 13:00 

26/01/2023 
52362162929 14:00 

52362162831 15:00 

52362164241 16:00 

52362164888 07:30 27/01/2023 

 
A prova prática será realizada no Campus do Biopráticas. O candidato deverá comparecer ao 
Hospital Veterinário da Universidade Vila Velha na data e no horário indicado acima, portando os 
devidos materiais necessários: 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.3 - XI. Para fazer a prova prática o candidato deverá estar paramentado adequadamente de 
acordo com o local da avaliação (roupa branca ou pijama cirúrgico ou macacão ou avental), 
sapato branco fechado ou botas e estetoscópio. 

O candidato deverá comparecer ao Hospital Veterinário da Universidade Vila Velha, 15minutos 
antes do horário indicado acima, portando os devidos materiais necessários: 
 

• Roupa branca com calça comprida; 

• Sapato/tênis branco fechado e limpo; 

• Jaleco branco de manga comprida; 

• Estetoscópio e termômetro; 

• Caneta azul ou preta. 

O candidato que não estiver presente no local de prova no horário determinado pela comissão será 
automaticamente desclassificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
PATOLOGIA ANIMAL 

 
 

Nº DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO DATA  HORÁRIO 

52382163726 

26/01/2023 13:00 52382162982 

52382162419 

 
 

A prova será realizada no Prédio do Biopráticas, Laboratório 2. O candidato deverá comparecer ao 
Hospital Veterinário da Universidade Vila Velha na data e no horário indicado acima, portando os 
devidos materiais necessários: 
 
6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

 6.3 - XI. Para fazer a prova prática o candidato deverá estar paramentado adequadamente de 
acordo com o local da avaliação (roupa branca ou pijama cirúrgico ou macacão ou avental), 
sapato branco fechado ou botas e estetoscópio. 

O candidato deverá comparecer ao Hospital Veterinário da Universidade Vila Velha na data e no 
horário indicado acima, portando os devidos materiais necessários: 
 

• Calça comprida ou saia longa; 

• Sapato fechado; 

• Jaleco; 

• Caneta azul ou preta. 
 

O candidato que não estiver presente no local de prova no horário determinado pela comissão será 

automaticamente desclassificado. 
 


