
RESIDÊNCIA MÉDICA – PROCESSO SELETIVO - EDITAL 2021 

  

Orientações para realização da Matrícula  

  

  

CÂMPUS CURITIBA:  

  

A entrega de documentos para a matrícula acontecerá 18 e 19 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) Fotocópia da cédula de identidade (Frente e verso. Não pode ser substituído); 

 c) CPF (Pode ser apresentado outro documento onde conste o número do CPF); 

 

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

e) Extrato do PIS ou NIS (Documento fornecido pela Caixa Econômica ou INSS); 

f) Certidão nascimento ou casamento ou Declaração de União estável, ou se for o caso, certidão 

de casamento com averbação de separação ou divórcio do colaborador (Apresentar documento 

conforme estado civil (exemplo: Certidão de nascimento: Solteiro) - Não pode ser substituído. 

g) Certificado de Reservista (Homens = +18 anos) (Obrigatório se o médico residente estiver com 

idade igual ou superior a 18 anos); 

h) Fotocópia de Comprovante de Endereço (Deve estar atualizado, ou seja, dos últimos 3 meses. 

No caso de declaração de endereço a mesma deve conter endereço completo (CEP, rua, número, 

complemento caso haja, bairro, cidade, estado); 

i) Carteira de Trabalho (CTPS) digital (Para acessar o documento baixe gratuitamente o aplicativo 

na loja virtual (AppleStore/PlayStore) ou acesse via Web  https://servicos.mte.gov.br/. Apresente 

"print" ou impressão da tela onde constam os dados pessoais); 

j) Documento que evidencia a formação escolar: Histórico Escolar, Diploma ou Declaração de 

Conclusão de Curso, Matrícula ou ATA de defesa de banca. (Frente e Verso. Atenção: Será 

considerado o documento conforme exigência do cargo. Em caso de Docentes, o documento 



precisa ser autenticado em cartório. Estrangeiros precisam ter o documento validado no Brasil. 

Se tratando de Declarações, será considerado somente se o ano de formação for o ano vigente.); 

 

k) 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. Obs. Em caso de 1º emprego este documento não se faz 

necessário.; 

l) Termo de Compromisso com o Código de Conduta (Obrigatório: Formulário no qual o 

candidato está ciente das orientações do Código de Conduta, que se aplicam igualmente a todos 

os que trabalham com a Organização e a quaisquer situações, independentemente do tipo de 

vínculo.); 

M) Título de Eleitor ( = + 18 anos) (se o médico residente estiver com idade igual ou superior a 

18 anos.). IMPORTANTE: o comprovante de votação não substitui o título de eleitor).  

 

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: 18 e 19/02/2021 – Horário: 

08h30min às 11h30min e 13h30min 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. 

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


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.   

 


