
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSOONAL – PROCESSO SELETIVO - EDITAL 2021 

  

Orientações para realização da Matrícula  

  

  

CÂMPUS CURITIBA:  

  

A entrega de documentos para a matrícula acontecerá nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2021.  

 

 PARA CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA NO 1º SEMESTRE DE 2021 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) Registro Civil de identidade;  

c) Comprovante do CPF regularizado;  

d) Inscrição e/ou número do Conselho de Classe (mesmo que seja provisório); 

 e) Número do PIS/PASEP;  

f) Certificado ou declaração de conclusão do curso. 

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, com o programa e a regulamentação da Instituição; 

c) Preenchimento do cadastro fornecido pela COREMU;  

d) Assinatura de declaração de dedicação exclusiva; 

e) Termo de Responsabilidade Tasy; 

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

por um ano, deverá comparecer e apresentar, no dia da matrícula, documento comprobatório 

da convocação para ter assegurada a sua vaga no Programa de Residência Multidisciplinar de 

sua opção no ano seguinte. 

O candidato que não comparecer dentro do prazo marcado para efetivar a matrícula será 

considerado DESISTENTE, perdendo o direito à vaga. 



A convocação do suplente será feita via e-mail, enviado para o endereço registrado na Ficha de 

Inscrição. O suplente convocado terá prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), contadas a 

partir do momento da data do e-mail enviado pela (s) Secretaria (s) Acadêmica (s) do (s) Hospital 

(is), para efetivar sua matrícula.  

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. 

 

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 11h30min e 13h30min às 17h00min.   

 


