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EDITAL Nº 01/2021 
 

Preenchimento de vagas de Acadêmico Titular 
 

Ficam os (as) Senhores (as) Médicos (as) Veterinários (as) cientes de que se encontram abertas, para 
oportunas ocupações, as vagas de acadêmicos titulares correspondentes às cadeiras de n° 01, 02, 03, 04, 07, 15, 
24 e 28, que têm por patronos Adauto Cavalcanti da Silva, Almir Pires Ferreira, Armando Pontes Maia e Silva, 
Arthur Lopes Pereira, Eloy Hardman Cavalcanti de Albuquerque, José Wanderley Braga, Inaldo da Silva Fraga 
e Murilo Salgado Carneiro, respectivamente. 
 Para concorrem as referidas vagas, os candidatos deverão atender aos requisitos estatutários: 

- Ser formado em medicina veterinária por tempo não inferior a 15 (quinze) anos e residir no Estado de 
Pernambuco. 

- Ser possuidor de incontestável conceito social; 
- Ter desenvolvido atividade científica, profissional ou docente comprovada por títulos, trabalhos 

publicados e documentos, significando contribuição efetiva para o desenvolvimento da Medicina Veterinária 
ou de benefício para a comunidade; 

- Inscrever-se mediante proposta de 03 (três) acadêmicos titulares ou através de requerimento pessoal 
encaminhado à diretoria, expressando o desejo de integrar o quadro na cadeira de sua opção. Recomendamos 
que o requerimento encaminhado à Comissão de Admissão deve ter no mínimo vinte linhas e no máximo 
sessenta, relatando sua motivação, o que pensa e qual o conceito da Academia (não sendo aceito elogios): 
 Apresentar ainda, conforme os Artigos 4º e 5º do estatuto e 7º do regimento; 
- Memorial para análise da Comissão de Admissão acompanhado de documentos comprobatórios; 
- Ficha de dados pessoais (padronizada) devidamente preenchida; 
- Termo de concordância em ingressar na instituição, e cumprir o estatuto e regimento interno; 
- Os candidatos deverão explicitar claramente o nome do patrono e o número da cadeira a que pretendem 
concorrer. 

As inscrições poderão ser feitas com entrega da documentação na secretaria do CRMV-PE ou 
encaminhada pelo correio para o endereço: Rua Conselheiro Theodoro, 460, Zumbi, Recife - PE, CEP 50711-
030. Também serão aceitas inscrições pelo e-mail: apmv.pe@gmail.com.  
 Maiores informações poderão ser prestadas pela acadêmica e membro da Comissão de Admissão Mabel 
Hanna Vance Harrop, através dos telefones 32681267 e 99735009. 

Fica estabelecido o prazo de 01 de agosto a 01 de outubro de 2021, para apresentação de candidatos. 
 

Recife, 27 de julho de 2021. 
 
 
 

Aurea Wischral 
Presidente 

 


