Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Instituto de Veterinária / Hospital Veterinário

Programas de Residência em Medicina Veterinária
BR-465, km7, 23890-000, Seropédica, RJ, Brasil
Tel: (21) 2682-1637, e-mail: residenciavet.ufrrj@yahoo.com.br

SELEÇÃO 2020 DOS PROGRAMAS DE RESIDENCIA EM MEDICINA
VETERINÁRIA DA UFRRJ
CRONOGRAMA DA SELEÇÃO
ETAPAS
Período de Inscrições
Período de solicitação de isenção de inscrição
Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição
Homologação das inscrições
Divulgação dos locais de realização das provas teóricas
Entrega da documentação pelos candidatos no local da
realização da prova escrita
Realização da prova teórica
Divulgação do gabarito preliminar
Prazo para interpelação de recurso do gabarito/prova teórica
Resultado do recurso da prova escrita
Divulgação do gabarito definitivo e do resultado final da
prova escrita (aprovados)
Divulgação dos locais de realização da prova prática
Período de realização da prova prática
Divulgação do resultado final preliminar
Prazo para recurso do resultado final preliminar
Homologação de resultado final e Divulgação do resultado
final do concurso
Matrícula/admissão dos aprovados no processo seletivo
Início do ano letivo

DATA
A partir das 00h00min do dia 01/08/2019 até às 23h59min do dia
30/08/2019 09/09/2019 (Prorrogado)
A partir das 00h00min do dia 01/08/2019 até às 23h59min do dia
05/08/2019
Até o dia 07/08/2019 (quarta-feira)
Até o dia 03/09/2019 12/09/2019 (quinta-feira) (Prorrogado)
Até o dia 06/09/2019 18/09/2019 (quarta-feira) (Prorrogado)
Das 08h00min às 08h30min do dia 05/10/2019 (Sábado)
Das 09h00min às 11h00min do dia 05/10/2019 (sábado)
A partir das 11h30min do dia 05/10/2019 (sábado)
Das 09h00min às 11h30min e das 13h00min às 15h00min dos dias
07/10 e 08/10/2019 (segunda e terça-feira)
A partir das 17h00min do dia 10/10/2019 (quinta-feira)
A partir das 17h00min do dia 10/10/2019 (quinta-feira)
Até o dia 11/10/2019 (sexta-feira)
Das 08h00min às 17h00min – de 14 a 18/10/2019 (segunda a sexta)
A partir das 17h00min do dia 18/10/2019 (sexta-feira)
Das 09h00min às 11h30min e das 13h00min às 15h00min do dia
21/10/2019 (segunda-feira)
A partir das 17h00min do dia 24/10/2019 (quinta-feira)
Das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 15h00min dos dias
10 a 18/02/2020
Dia 02/03/2020

