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Governo do Estado do Ceará 
Universidade Estadual do Ceará - UECE 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PROPGPq 
Comissão de Residência Multiprofissional - COREMU 

Programa de Residência em Área Profissional da Saúde / 
Medicina Veterinária - PRAPS/MV 

 

 

ERRATA 02 À CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO Nº 59/2020 

 

A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições, considerando a Chamada Pública de Seleção 

nº 59/2020 que estabelece as normas do Processo Seletivo do Programa de Residência em Área 

Profissional da Saúde/Medicina Veterinária (PRAPS/MV) da Faculdade de Veterinária (FAVET) da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), considerando que retificações na Chamada Pública em 

referência podem ser realizadas conforme está previsto no subitem 9.5., a seguir transcrito: “Serão 

incorporadas nesta Chamada Pública, para todos os efeitos, quaisquer retificações e adendos 

referentes ao Processo Seletivo para ingresso no PRAPS/MV em 2021 que vierem a ser publicados 

tempestivamente pela Comissão de Seleção”, torna pública as seguintes informações: 

 

1. O prazo para a inscrição no processo seletivo e o pagamento do boleto (taxa de inscrição) foi 

prorrogado até as 17 horas do dia 20 de janeiro de 2021. 

 

Onde se lê: 

ETAPAS DATAS 

Período de Inscrições 11/01 a 15/01/2021 

Prazo final para pagamento do boleto (taxa de inscrição) 15/01/2021 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas (Preliminar) 20/01/2021 

Prazo para recursos referentes ao indeferimento das inscrições 20 e 21/01/2021 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas (Definitivo) 22/01/2021 

Prazo final para solicitação de condição adequada para realização da 
prova por candidato com necessidade especial 

25/01/2021 

Divulgação do local e da sala da Prova da Primeira Etapa 26/01/2021 

Primeira Etapa do Processo Seletivo (Prova objetiva) 01/02/2021 às 9 horas 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 01/02/2021 

Divulgação do resultado preliminar da Primeira Etapa 02/02/2021 

Prazo para interposição de recurso referente ao gabarito da prova 
objetiva 

02 e 03/02/2021 
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Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado 
definitivo da Primeira Etapa 

04/02/2021 

Segunda Etapa do Processo Seletivo (Prova Teórico-Prática e entrega 
da Ficha de Pontuação do Currículo com documentos comprobatórios) 

05/02/2021 às 9 horas 

Divulgação do resultado preliminar da Segunda Etapa 08/02/2021 

Prazo para interposição de recurso referente ao resultado preliminar da 
Segunda Etapa  

08/02 e 09/02/2021 

Divulgação do resultado final da Segunda Etapa 10/02/2021 

Matrículas – 1ª Chamada  22/02 a 23/02/2021 

Matrículas – 2ª Chamada (Prazo final de convocação de excedentes) 26/02/2021 

Início das atividades do Programa 01/03/2021 

 

Leia-se:  

ETAPAS DATAS 

Período de Inscrições 11/01 a 20/01/2021 
às 17 horas 

Prazo final para pagamento do boleto (taxa de inscrição) 20/01/2021 às 17 horas 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas (Preliminar) 20/01/2021 

Prazo para recursos referentes ao indeferimento das inscrições 20 e 21/01/2021 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas (Definitivo) 22/01/2021 

Prazo final para solicitação de condição adequada para realização da 
prova por candidato com necessidade especial 

25/01/2021 

Divulgação do local e da sala da Prova da Primeira Etapa 26/01/2021 

Primeira Etapa do Processo Seletivo (Prova objetiva) 01/02/2021 às 9 horas 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 01/02/2021 

Divulgação do resultado preliminar da Primeira Etapa 02/02/2021 

Prazo para interposição de recurso referente ao gabarito da prova 
objetiva 

02 e 03/02/2021 

Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado 
definitivo da Primeira Etapa 

04/02/2021 

Segunda Etapa do Processo Seletivo (Prova Teórico-Prática e entrega 
da Ficha de Pontuação do Currículo com documentos comprobatórios) 

05/02/2021 às 9 horas 

Divulgação do resultado preliminar da Segunda Etapa 08/02/2021 

Prazo para interposição de recurso referente ao resultado preliminar da 
Segunda Etapa  

08/02 e 09/02/2021 

Divulgação do resultado final da Segunda Etapa 10/02/2021 
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Matrículas – 1ª Chamada  22/02 a 23/02/2021 

Matrículas – 2ª Chamada (Prazo final de convocação de excedentes) 26/02/2021 

Início das atividades do Programa 01/03/2021 

 

 

As normas e os anexos da Chamada Pública nº 59/2020, que não conflitarem com as disposições 

desta Errata, permanecem em plena vigência como originalmente foram editadas e estabelecidas. 

 
 
 
 

Fortaleza, 15 de janeiro de 2021. 

 

(assinado no original) 

Prof. Dr. Paulo Ricardo de Oliveira Bersano 
Presidente da Comissão de Seleção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*O original deste documento está assinado e arquivado em meio físico no PRAPS/MV da FAVET/UECE. 


