
PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA 2018 – HUC/HCISCMC 
DATAS E LOCAIS DA MATRÍCULA – COM E SEM PRÉ-REQUISITO  

  

O Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba (HSCMC) e Hospital Universitário Cajuru (HUC), por 

suas Comissões de Residência Médica, tornam públicas as normas a seguir, que regem a seleção dos candidatos 

aos Programas de Residência Médica (PRM) para ingresso em 2018.  

  
DA MATRÍCULA: Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar à COREME os seguintes 

documentos (originais e cópias autenticadas):    

  

a) Foto 3x4 colorida, atualizada;   

b) Fotocópia da cédula de identidade/RG;   

c) Comprovante do CPF regularizado;   

d) Comprovante de endereço.  

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

f) Número do PIS/PASEP;   

g) Fotocópia do comprovante de vacinação de Hepatite B e vacina Dupla (Tétano e Difteria);   

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

Medicina;   

i) 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; 

j) 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 da Instituição. 

 

A efetivação da assinatura eletrônica é registrada em cartório e as providências são de responsabilidade do 

candidato. O cartório exigirá 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; Título de Especialista (para os PRM com pré-requisito)    

  

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA  
  
Dias de Matrícula: 20 de março de 2018.    

Horário: das 08h30 às 11h e das 13h30 às 17h.     

  

LOCAIS PARA MATRÍCULA  
  

Hospital Santa Casa de Curitiba - Secretaria Acadêmica - 2º andar Endereço: Praça Rui Barbosa, nº 694 – Centro 

– Curitiba – Paraná Fone: (041) 3320-3558.     

  

  

Curitiba, 19 de março de 2018.   

  

Núcleo de Processo Seletivo  

Assessoria Administrativa da PUCPR  


