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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Fernandes de Barros, 685 - Bairro Alto da Rua XV - CEP 80045-390 - Curitiba - PR - www.crmv-pr.org.br

EDITAL

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 02/2022

O Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná - CRMV-PR, por meio da área de Gestão
de Pessoas, no uso das suas atribuições legais e, tendo em vista o con�do na Lei Federal n° 11.788/2008 e nas Portarias
CRMV-PR n° 141/2022 e 144/2022, torna publico a re�ficação ao Edital nº 02/2022, que estabelece critérios para seleção
de estagiários de ensino superior, que tem por obje�vo o desenvolvimento profissional dos estudantes através de sua
inserção em a�vidades na área de Direito, buscando definir uma proposta saudável e produ�va de ocupação visando o
aprendizado de trabalho.

1. DAS ALTERAÇÕES

1.1. Altera os subitens a seguir, que passam a ter as seguintes redações:

1.1.1. Item 3.2 - As inscrições serão gratuitas e efetuadas no período de 12 de dezembro de 2022 a 27 de
janeiro de 2023 mediante o envio dos documentos exigidos no item 3.3 deste edital.

1.1.2. Item 5.1 - O agendamento das provas será divulgado no portal www.crmv-pr.org.br e afixado no hall de
entrada da Sede do CRMV-PR, as quais terão duração de 3 (três) horas, e serão realizadas no dia 02 de fevereiro de
2023.

1.1.3. Item 10.1 - O resultado final do processo de seleção serão divulgados pelo CRMV-PR por meio de edital
disponibilizado no site www.crmv-pr.org.br e afixado no hall de entrada da sede do CRMV-PR, na data prevista
de 15 de fevereiro de 2023.

1.1.4. Item 13 - QUADRO RESUMO DAS AÇÕES DO PROCESSO DE SELEÇÃO

 

Período de inscrições 12/12/22 a 27/01/2023

Divulgação da homologação das inscrições, locais e horários de aplicação das
provas 30/01/2023

Aplicação das provas obje�vas e discursivas 02/02/2023

Divulgação do gabarito preliminar das provas obje�vas 02/02/2023

Período de recebimento dos recursos das provas obje�vas 02 e 03/02/2023

Divulgação do gabarito defini�vo das provas obje�vas com a lista de classificados
que terão as provas discursivas corrigidas 06/02/2023

Divulgação da classificação provisória com as notas dos candidatos aprovados
e classificados, de acordo com as notas das provas obje�vas e discursivas 07/02/2023

Período de recebimento dos recursos das notas das provas discursivas 07 a 08/02/2023

Divulgação da classificação defini�va com as notas dos candidatos aprovados
e classificados, de acordo com as notas das provas obje�vas e discursivas 09/02/2023

Entrevista 14/02/2023

http://www.crmv-pr.org.br/
http://www.crmv-pr.org.br/


02/01/2023 11:30 SEI/CRMV-PR - 0895782 - Edital

https://sei.crmv-pr.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=987449&infra_sist… 2/2

Divulgação do Resultado Final 15/02/2023

Homologação do processo sele�vo 27/02/2023

Publicação no DOU 28/02/2023

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rosane Dircksen Nascimento, Assessoria de
Gestão de Pessoas, em 02/01/2023, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site Link Validação informando o código verificador 0895782 e o
código CRC 34B44965.
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