UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA DO CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA
Cargo: Médico Veterinário
A Comissão Especial Coordenadora do Concurso Público convoca os candidatos abaixo
relacionados, habilitados na prova objetiva do Concurso Público para o cargo Médico Veterinário,
e, de acordo com o quantitativo definido no edital nº 56/2017, publicado no D.O.U. de 31/07/2017
a comparecerem, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017, às 07:00 horas, no Hospital Veterinário do
Centro de Ciências Agrárias e Engenharias da UFES, situado na BR-482, KM 63, do distrito de
Rive, Alegre, ES, para a realização da Prova Prática do referido concurso, munidos de documento
de identificação conforme item 7.5 do edital nº 56/2017 e caneta esferográfica preta ou azul. I - A
prova será realizada na cidade de Alegre/ES, conforme item 9 do Edital nº 56/2017 e todos os
candidatos deverão apresentar-se às 07:00 horas no local indicado acima. II - Não será permitido
ingresso de candidatos na sala após o horário estabelecido. III - Observar os Critérios para
Avaliação da Prova Prática do cargo de Médico Veterinário (Anexo I), disponível no sítio
eletrônico do concurso. IV - A prova será aplicada das 07:00 às 18:00 horas. O candidato somente
poderá retirar-se do recinto após a conclusão de sua prova, com a devida autorização do fiscal. V Todos os candidatos ficarão em sala apropriada aguardando a chamada para realização da prova,
não podendo sair, exceto para uso de banheiro ou bebedouro. VI - A prova prática de todos os
candidatos será filmada. VII - O candidato que se enquadrar em qualquer das situações previstas no
item 7.10 do Edital nº 56/2017 será excluído do certame. VIII - A ordem de realização da prova
será definida por sorteio, bem como o tema conforme item 9.2 do Edital nº 56/2017. IX - Os
candidatos que não comparecerem para a Prova Prática nos dias e horário mencionado para o início
da mesma estarão automaticamente excluídos do concurso.
Local de Trabalho – Alegre/ES
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96

MURILO CEZAR CURTI
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88

JOÃO AUGUSTO LEONEL DE SOUZA

166102

88
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Vitória/ES, 05 de dezembro de 2017.
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