
 

 

 

Edital nº 127/2019  Pitanga, 25 de setembro de 2019. 
 

  

Divulga a abertura de Processo 

Seletivo para acadêmicos de Medicina 

Veterinária para curso de Inseminação 

Artificial  

 
  

A Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná (UCP), no uso de 

suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que estão abertas as inscrições de 

acadêmicos de Medicina Veterinária para o processo seletivo para realização do 

curso: Inseminação Artificial de Bovinos de Leite.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS  

1.1 O processo destina-se à seleção de acadêmicos do curso de Medicina 

Veterinária da UCP para realizar o curso Inseminação Artificial de Bovinos de Leite 

promovido pelo SENAR, em parceria com o Sindicato Rural de Pitanga.  

1.2 O curso será realizado na cidade de Prudentópolis, em data pré-definidas.  

1.3 Para realização do curso Inseminação Artificial de Bovinos de Leite é 

necessário como pré-requisito ter cursado um dos cursos constantes no item 3.1, 

alínea “d”. 

1.4 As datas e horários das atividades serão definidos junto ao Sindicato 

Rural de Pitanga. 

 

2. DAS VAGAS  

2.1 São ofertadas 9 (nove) vagas para o treinamento.  

2.2 As vagas são distribuídas em: 4 (quatro) vaga para curso entre os dias 14 

a 18 de outubro; 1 (uma) vaga para curso entre os dias 05 a 08 de novembro; e 4 

(quatro) vagas para curso entre os dias 19 a 22 de novembro. 

 

3. DOS REQUISITOS  

3.1. Poderão se inscrever no Processo Seletivo para o curso: Inseminação 

Artificial de Bovinos de Leite, candidatos que preencham os seguintes requisitos:  



a) Estar devidamente matriculado no curso de Medicina Veterinária ofertado 

pela UCP;  

b) Possuir assiduidade superior a 75%;  

c) Ter idade mínima de 18 anos; 

d) Ter aprovação em um dos seguintes cursos do SENAR-PR nos últimos 

dois (02) anos: Trabalhador na Bovinocultura de Corte: manejo de bovinos de corte - 

manejo e casqueamento; Trabalhador na Bovinocultura de Leite: manejo de gado de 

leite / manejo e ordenha. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES  

6.1 O período de inscrição é de 25/09/2019 a 30/09/2019.  

6.2 A ficha de inscrição estará disponível na Secretaria Acadêmica 

6.3 Deverá ser anexada a inscrição um cópia do certificado do curso pré-

requisito.  

6.3 Não serão admitidas inscrições de acadêmicos que não estejam 

regularmente matriculados e/ou com documentações pendentes junto à Secretária 

Acadêmica.  

 

5. DA SELEÇÃO  

5.1 Serão selecionados os 9 (nove) acadêmicos que estejam com o curso 

pré-requisito mais próximo da data de vencimento (2 anos). 

5.2 Em caso de empate será selecionado o acadêmico que esteja em período 

letivo mais avançado. 

5.3 Caso persista o empate, será selecionado o acadêmico com maior nota 

no Êxito. 

 

8. DO RESULTADO  

8.1 O resultado final, será divulgado dia 01/10/2019.  

  

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 A classificação no processo seletivo prevê o cumprimento de todos os 

itens deste edital; o descumprimento prevê a desclassificação do(s) candidato(s) 

para as demais etapas do processo.  



9.2 As ofertas das vagas divulgadas podem ser modificadas, substituídas ou 

excluídas a qualquer tempo, a critério da UCP.  

9.3 O Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE) se encarregará de 

analisar casos omissos não constantes no presente edital.  

 
 

 
 

____________________________________ 
Professora Jane Silva Bührer Taques 

Diretora Geral 
 

_____________________________________ 
Professora Bruna Rayet Ayub 

Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária 
 

 
  


