
INFORMAÇÕES PARA A MATRÍCULA

Para maiores informações sobre a matrícula, os candidatos deverão entrar em
contato diretamente com a Secretaria da COREMU, através do
e-mail coremu@ufsj.edu.br

O Programa de Residência constitui modalidade de ensino de pós-graduação lato
sensu, destinado às profissões da saúde, sob a forma de curso de especialização,
caracterizado por ensino em serviço, com carga horária de 60 horas semanais,
duração mínima de 2 anos e em regime de dedicação exclusiva. sendo vetada no
momento da matrícula qualquer vínculo empregatício seja publico ou privado ou
com outro curso de graduação e/ou pós-graduação mesmo que em regime EAD.
Conforme item 2.2 do edital 001/2021.

Os candidatos aprovados deverão, obrigatoriamente, efetuar sua matrícula, nos dias
07 e 08 de fevereiro de 2022, na Secretaria da COREMU/UFSJ, localizada na
Universidade Federal de São João Del Rei – Campus Centro Oeste Dona Lindu (Prédio
da biblioteca), situada à Avenida Sebastião Gonçalves Coelho, nº 400, Bairro
Chanadour, CEP: 35504-296 – Divinópolis/MG, das 9h às 11h e de 14h às 16h.

O candidato convocado para a matrícula deverá apresentar os seguintes
documentos, autenticados em cartório ou com apresentação dos originais e
fotocópias que serão conferidas e autenticadas pela COREMU:

 Cartão de Vacina atualizado

 Diploma de graduação (frente e verso) expedido por estabelecimento oficial
ou oficialmente reconhecido ou documento que comprove ter concluído o curso
de graduação;

 Registro profissional no respectivo Conselho de Minas Gerais com validade
vigente.

 Carteira de Identidade

 CPF;

 Foto 3×4

 Título de eleitor com comprovante de votação da última eleição;

 Certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino);

 Comprovante de residência;

 PIS/PASEP;

 Conta Salário no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Santander;

 Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS

 Certidão de nascimento ou casamento
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 Ficha Cadastral (preenchida no ato da matrícula)

 Autorização para acesso à declaração de Imposto de Renda (preenchida no
ato da matrícula)

 Declaração de acumulação de cargo, emprego público ou função (preenchida
no ato da matrícula)

 Contrato de Trabalho (preenchida no ato da matrícula)

 Resultado dos seguintes exames (somente os originais):

Sangue (Hemograma completo, Glicemia de Jejum,

Tipo Sanguíneo e Fator RH),

Urina (EAS – Rotina),

RX de Tórax PA (com laudo),

ECG com laudo (para pessoas com idade acima de 40 anos).

 Laudo Médico (fornecido pelo Serviço Médico da UFSJ).

IMPORTANTE!!!!!
ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA MATRICULA NOS PROGRAMAS DE RESIDENCIA


