
RESIDÊNCIA MÉDICA – PROCESSO SELETIVO - EDITAL 2020 

  

Orientações para realização da Matrícula  

  

  

CÂMPUS CURITIBA:  

  

A entrega de documentos para a matrícula acontecerá 05 de fevereiro de 2020.  

 

 PARA CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA NO 1º SEMESTRE DE 2020 É PRECISO:  

 

Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos (originais e 

cópias ou cópias autenticadas): 

a) Foto 3x4 colorida, atualizada; 

 b) Fotocópia da cédula de identidade; 

 c) Comprovante do CPF regularizado (Não é a cópia do CPF); 

(https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaP

ublica.asp) 

 

 d) Fotocópia da inscrição e/ou número do CRM do Paraná;  

e) Número do PIS/PASEP;  

f) Fotocópia do comprovante da vacinação de Hepatite B, da vacina Dupla (Tétano e Difteria) e 

da vacina tríplice viral (Sarampo, Cachumba e Rubéola);  

g) Fotocópia Título de Eleitor; 

h) Fotocópia de Comprovante de Endereço; 

i) Fotocópia da Carteira de Trabalho (Primeira página com foto e a página com os dados da 

qualificação civil); 

j) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento ou Declaração de União Estável, ou se 

for o caso, Certidão de casamento com a averbação de separação ou divórcio; 

k) Fotocópia do RG e CPF do cônjuge (casado ou união estável);  

l) Fotocópia dos filhos menores de 14 anos (Certidão de Nascimento, Carteira de Vacinação ou 

de Frequência Escolar, CPF ou cadastro de responsabilidade junto à Receita Federal); 

m) Fotocópia do cartão do banco; 

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp


 

n) Diploma de graduação do Curso de Medicina e/ou declaração de conclusão de graduação do 

Curso de Medicina; 

o) Qualificação Cadastral (e-social). O candidato deverá acessar o link: 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml preencher os dados e imprimir 

o resultado da consulta - Em caso de inconsistência, seguir instruções para correção até o 

comprovante contar como regular. 

p) Para os Programas que exigem pré-requisito é indispensável documento que comprove 

conclusão do Programa de Residência Médica – PRM, reconhecido pelo MEC, na área exigida;  

q) Os originais dos documentos apresentados na análise curricular, poderão ser solicitados e 

conferidos na Secretaria. 

 

A formalização da matrícula se dará mediante: 

 a) Assinatura do contrato de matrícula, de acordo com a duração da especialidade; 

 b) Assinatura do termo de compromisso do médico residente, com o programa e a 

regulamentação da Instituição;  

c) Ficha do Cadastro do CNES; 

d) Termo de Responsabilidade Tasy; 

e) Ficha de Cadastro do Residente. 

O candidato aprovado no Processo Seletivo que for convocado para o Serviço Militar obrigatório 

por um ano, deverá comparecer e apresentar todos os documentos descritos para a matrícula, 

no dia da matrícula, e apresentar documento comprobatório da convocação para ter assegurada 

a sua vaga no PRM de sua opção no ano seguinte.  

O candidato que não comparecer dentro do prazo determinado (Dia: 05/02/2020 – Horário: 08h30min 

às 12h00min e 14h00min às 17h00min) para efetivar a matrícula será considerado DESISTENTE, 

perdendo o direito à vaga. A partir de 24 horas do período inicial da matrícula serão convocados 

candidatos sequentes na lista de aprovados para o preenchimento dessa vaga. 

ATENÇÃO: O candidato deverá imprimir os documentos disponíveis no site, preenchê-los e 

levá-los para assinados na Secretaria Acadêmica do HUC no ato da matrícula. 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml


 

LOCAL DA MATRÍCULA:  

  

Secretaria Acadêmica do Hospital Universitário Cajuru (HUC): 3º andar.  

Av. São José, 300, Cristo Rei, Curitiba, Paraná.  

Tel: (41) 3271 3009/3271-2991  

  

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  

08h30min às 12h00min e 14h00min às 17h00min.   

 


