
PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA 2019 – HUC 
 DATA E LOCAL DA MATRÍCULA – COM E SEM PRÉ-REQUISIT O  

  
O Hospital Universitário Cajuru (HUC), por sua Comissão de Residência Médica (COREME), torna públicas as 
normas a seguir, que regem a seleção dos candidatos aos Programas de Residência Médica (PRM) para ingresso 
em 2019.  
  
DA MATRÍCULA : Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar à COREME os seguintes 
documentos (cópias autenticadas e originais):    
  

a) Foto 3x4 colorida, atualizada;   
b) Fotocópia da cédula de identidade/RG;   
c) Comprovante do CPF regularizado;   
d) Título de Eleitor   
e) Comprovante de endereço.  
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 médico residente; 
g) RG e CPF do cônjuge (casado ou união estável); 
h) Documentos dos Filhos menores de 14 anos (Certidão de Nascimento, Carteira de Vacinação ou de 

Frequência Escolar, CPF ou cadastro de responsabilidade junto à Receita Federal); 
i) Fotocópia da inscrição e/ou número do CRM do Paraná;   
j) Diploma de graduação do Curso de Medicina e/ou declaração de conclusão de graduação do Curso de  
Medicina;   
k) 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; 
l) Cópia Carteira de Trabalho (CTPS); 
m) Fotocópia do comprovante de vacinação de Hepatite B e vacina Dupla (Tétano e Difteria);   
n) Extrato do PIS ou NIS (Documento fornecido pela Caixa Econômica ou INSS); 
o) Dados Bancários (Cópia legível de cartão bancário da conta correte nominal. Caso a conta corrente for 

conjunta, o médico residente deverá ser titular da mesma); 
p) Qualificação Cadastral (eSocial). O médico residente 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. 

Observação: Os originais dos documentos apresentados na análise curricular deverão ser levados e poderão ser 
conferidos na Secretaria Acadêmica do HUC.  
 

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 dos cadastros da COREME do HUC (2 documentos). 
d) Preenchimento do termo de utilização de senha. 

 

ATENÇÃO:  O candidato deverá imprimir os documentos disponíveis no site, preenche-los e leva-los para assinar 
na Secretaria Acadêmica do HUC no ato da matrícula. 
 

Observação: 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  
  
Dia da Matrícula: 04 de fevereiro de 2019.    
Horário: das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.     
  
LOCAL PARA MATRÍCULA  
  
Hospital Universitário Cajuru - Secretaria Acadêmica - 3º andar  
Endereço: Avenida São Jose, nº 300 – Cristo Rei – Curitiba – Paraná Fone: (41) 3271-3009.     
   
 
 
 
Curitiba, 28 de janeiro de 2019.   
 
 
 
 
 
Núcleo de Processo Seletivo  
Assessoria Administrativa da PUCPR  


