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Edital no 218, de 28 de fevereiro de 2023 
 

O Magnífico Reitor em Exercício da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, em cumprimento ao disposto no subitem 9.5 do Edital no 255, de 29 de maio de 2019, 
publicado no Diário Oficial da União no 104, de 31 de maio de 2019, torna público os instrumentos, os aparelhos 
ou as técnicas a serem utilizadas e a metodologia de aferição para avaliação dos candidatos na prova prática, para 
o cargo de Médico Veterinário, conforme abaixo: 
 
Metodologia: 
A Prova Prática-Discursiva visa avaliar o conhecimento, experiência e a habilidade técnica do candidato 
associada à situações-problemas, procedimentos e tarefas diretamente relacionadas ao desempenho das atividades 
profissionais inerentes ao cargo de Médico Veterinário. 
 
Materiais, instrumentos e equipamentos:  
O candidato deverá comparecer munido apenas de caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul e 
documento oficial de identificação, não sendo necessário quaisquer outras ferramentas ou materiais para a Prova 
Prática-Discursiva, não sendo também permitido qualquer tipo de consulta durante a realização de sua prova. 
 
Traje e postura para a realização da Prova Prática-Discursiva: 
Não haverá necessidade de utilização de nenhum tipo de traje especial para a realização da prova. 
 
Critérios de avaliação: 
Serão exigidos do candidato conhecimentos práticos inerentes ao cargo. A avaliação será pautada nos 
Conhecimentos Específicos contidos no Conteúdo Programático constante no Edital 255/2019 que rege este 
Concurso Público. 
A Prova Prática-Discursiva será constituída de 05 (cinco) questões discursivas, podendo haver itens e subitens 
referentes ao tema da questão.  
O candidato irá dispor de 3 (três) horas para realizar a sua prova. 
O valor de cada questão será de no máximo 20 (vinte) pontos e a Prova Prática-Discursiva totalizará no máximo 
100 (cem) pontos. 
A resposta de cada questão deverá ser dissertativa, devendo ser fundamentada, clara, objetiva e diretamente 
relacionada à questão perguntada. A escrita deve ser com letra legível e não deve conter rasuras. 
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