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RESIDÊNCIA MÉDICA – HUC/HSCMC/HMSB 
EDITAL 11/2015 

 
O Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba (HSCMC), por sua Comissão de Residência Médica, torna público o 
chamamento de candidatos suplentes para o PROGRAMA EM RESIDÊNCIA MÉDICA COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA 
- ESPECIALIDADE NEFROLOGIA, nos termos do item 7.4.2 do Edital n. 11/2015:  
 

Inscrição Nome do candidato CPF RG 
371327 ANDRE MARUSSI MORSOLETTO 050.034.329-25 7074783-9 

377047 CYNTHYA MASSAE ASAHIDE 026.085.571-55 1978553-4 
 
Por ocasião da matrícula os candidatos convocados deverão apresentar: 

a) Foto 3x4 colorida, atualizada; 
b) Fotocópia da cédula de identidade; 
c) Comprovante do CPF regularizado; 
d) Fotocópia da inscrição e/ou número do CRM do Paraná; 
e) Número do PIS/PASEP; 
f) Fotocópia do comprovante de vacinação de Hepatite B e vacina Dupla (Tétano e Difteria); 
g) Diploma de graduação do Curso de Medicina e/ou declaração de conclusão de graduação do Curso de 
Medicina; 
h) 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; 
i) Os originais dos documentos apresentados na análise curricular, que serão 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) Preenchimento do cadastro fornecido pela COREME. 
 
OBSERVAÇÃO: 
Documentos disponíveis em http://www.pucpr.br/concursos/residenciamedica/2015e11/matricula.php 

 
Os candidatos também deverão levar assinado, o Termo de Responsabilidade de Senha para possibilitar o acesso ao sistema 
hospitalar, disponível no site. A efetivação da assinatura eletrônica é registrada em cartório, que exige cópias simples dos 
seguintes documentos que deverão ser entregues na vigência da matrícula: RG, CPF, comprovante de endereço, diploma de 
Médico ou Declaração de Conclusão da Graduação em Medicina e título de Especialista. 
 
Os documentos deverão ser entregues no endereço abaixo e em caso de dúvidas os candidatos podem contatar a Secretaria 
Acadêmica do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Curitiba pelo telefone (041) 3320-3558: 
 

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Curitiba 
Secretaria Acadêmica - 3º andar  
Praça Rui Barbosa, nº 694 - Centro - Curitiba - Paraná  
Fone: (041) 3320-3558 

 
 

Curitiba, 16 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
Núcleo de Processos Seletivos 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
 
 


