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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2020 – PAMV
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS – ENTRADA 2020.1
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós Graduação (PROPESQ), da Clínica Veterinária Universitária (CVU) e do Programa de
Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária (PAMV), nos termos da Certidão
CONSEP/UFT nº 09/2017 de 26 de dezembro de 2017 e em conformidade com o Regimento Geral
da Pós-Graduação (Resolução nº 019/2013 do CONSEPE/UFT) e do Regimento Interno do
PAMV. torna pública a Retificação do Edital Nº 03/2019 – PAMV, de acordo com os termos a
seguir:
1. DA RETIFICAÇÃO

1.1. Onde se lê
“6.2 A segunda fase do processo seletivo será eliminatória e o candidato será avaliado por meio de
entrevista, valendo 3,0 (três), com nota de corte 1,0 (um) e análise do Curriculum vitae, valendo
7,0 (sete), com nota de corte 2,0 (dois).”
Leia-se:
6.2 A segunda fase do processo seletivo será eliminatória e o candidato será avaliado por meio de
avaliação psicossocial, valendo 3,0 (três); entrevista, valendo 3,0 (três) e análise do Curriculum
vitae, valendo 4,0 (quatro). Para os três casos a nota de corte será 1,0 (um).
1.2. Onde se lê:
“6.3 As entrevistas e a análise de Curriculum vitae serão realizadas entre os dias 12, 13 e 14 de
fevereiro de 2020, das 8h30min às 18h00min, conforme escala pré-definida e divulgada pela
comissão de Aprimoramento, na Clínica Veterinária da UFT.”
Leia-se:
6.3 A segunda fase será realizada entre os dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020, das 8h30min às
18h00min, conforme cronograma definido e divulgado pela Comissão de Aprimoramento, na
Clínica Veterinária Universitária da UFT.

1.3. Onde se lê:
“6.17 A nota final (NF) será calculada da seguinte forma:
A= nota da prova escrita
B= nota do currículo
C= nota da entrevista
NF= A + B + C”
Leia-se:
6.17 A nota final (NF) será dada pelo somatório de todas as notas das duas fases, desde que os
candidatos não tenham sido eliminados em nenhuma das avaliações (atingido a nota de corte).
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Permanecem inalterados os demais itens do Edital Nº 03/2019-PAMV.
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