UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL INTEGRADA EM SAÚDE DO IDOSO

EDITAL Nº 068/2020 – PRAC-UCPEL/HUSFP PARA A SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA
DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL INTEGRADA EM SAÚDE DO IDOSO - 2021

MATRÍCULA:
1. Os candidatos selecionados para o preenchimento das vagas deverão realizar a matrícula nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2021, conforme segue:
1.1. LOCAL: Local: Hospital Universitário São Francisco de Paula
Comissão de Residência Multiprofissional em Área de Saúde - COREMU
E-mail: coremuhusfp@gmail.com
Telefone: (53) 2128-8341
Rua Marechal Deodoro nº 1126 (Acesso pelo estacionamento)
Pelotas/RS.
1.2. HORÁRIOS: das 8h às 12h e das 14h às 18h.
2. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES: A primeira convocação de suplentes para o preenchimento de eventuais vagas disponíveis, em havendo vagas disponíveis,
ocorrerá no dia 15/02/2021, a partir das 14 horas, em http://pos.ucpel.edu.br/residencia-multiprofissional/
2.1. A partir de 15/02/2021, poderão ser realizadas novas convocações de suplentes, de acordo com a eventual disponibilidade de vagas não preenchidas.
2.2. Os candidatos suplentes deverão consultar diariamente as convocações em http://pos.ucpel.edu.br/residencia-multiprofissional/
3. O não comparecimento do candidato classificado nas datas e horários estabelecidos para a realização da matrícula, implicará na perda da vaga e a convocação
de suplente, conforme a ordem da classificação final do Processo Seletivo.
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DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA:
1. Para efetivar a matrícula, o candidato selecionado deverá entregar, pessoalmente ou por procurador oficialmente constituído (desde que apresente
procuração formal com firma reconhecida), a seguinte documentação:
1.1. Candidato brasileiro:
a) uma fotografia recente 3x4;
b) cópia da Cédula de Identidade Civil ou Militar;
c) cópia do CPF;
d) cópia do Título Eleitoral;
e) cópia de quitação com o Serviço Militar (candidatos masculinos);
f) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
g) Cópia autenticada do diploma do seu curso de Graduação ou Declaração do órgão competente da Instituição de Ensino Superior brasileira, com curso
reconhecido pelo MEC, de que o candidato concluiu o curso;
h) o candidato classificado que realizou o seu curso de graduação no exterior, deverá apresentar cópia autenticada do diploma revalidado no Brasil;
i) cópia de protocolo ou do registro em qualquer Conselho Regional de sua área de formação, para candidatos selecionados já inscritos nos respectivos
Conselhos, porém, até dia 26/02/2021, todos os selecionados deverão apresentar o registro do Conselho do Rio Grande do Sul, sob pena de perda da vaga;
j) declaração do grupo sanguíneo e fator RH;
k) número do NIT ou inscrição no PIS/PASEP;
l) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
m) cópia comprovante de residência (moradia);
n) cartão de conta corrente em banco pertencente ao Sistema Financeiro Nacional;
o) ficha de matrícula, a ser preenchida neste mesmo ato.

1.2. Candidato estrangeiro:
a) uma fotografia recente 3x4;
b) cópia autenticada do passaporte;
c) visto temporário e registro junto à Polícia Federal do Brasil;
d) cópia autenticada de comprovante de diploma de graduação revalidado no Brasil;
e) cópia do registro em qualquer Conselho Regional de sua área de formação, porém, até dia 26/02/2021, todos os selecionados deverão apresentar o registro
do Conselho do Rio Grande do Sul, sob pena de perda da vaga;
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f) declaração do grupo sanguíneo e fator RH;
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (se autorizado);
h) cartão de conta corrente em banco pertencente ao Sistema Financeiro Nacional;
i) cópia comprovante de residência (moradia);
j) ficha de matrícula, a ser preenchida neste mesmo ato.

Pelotas, 16 de dezembro 2020.
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