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Orientações para realização de matrícula 

 

O candidato convocado para os Programas de Residência Médica da Fundação 

Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho (Hospital Arnaldo 

Gavazza) deverá comparecer à sede do Hospital com TODOS os documentos listados 

abaixo.  

 

Obs.: Serão exigidos os originais e cópias dos seguintes documentos para assinatura do 

contrato bolsa.  
 

 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 
 

1. Autorização para Matrícula retirado no site da AREMG (não será realizada a 

matrícula sem este documento); 

2. 2 (duas) fotos 3 x 4 recentes; 

3. Cédula de Identidade (não pode ser carteira de habilitação); 

4. Certidão de Nascimento ou Casamento; 

5. Comprovante de endereço; 

6. Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar (candidatos masculinos); 

7. Comprovante de Inscrição em Conselho Regional de Medicina; 

8. Diploma de conclusão do Curso Médico; 

9. Comprovante de realização dos Programas exigidos como pré-requisito, quando 

for o caso; 

10. CPF (não pode ser carteira de habilitação);  

11. Número do PIS ou PASEP ou Número de Inscrição no INSS; 

12. Laudo Médico (Atestado Médico); 

13. Comprovantes de votação na última eleição (02 turnos) ou Certidão de Quitação 

Eleitoral (emitido no site do TRE – MG). Justificativa eleitoral não será aceita;   

14. Cartão de vacina atualizado.  
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DEMAIS ORIENTAÇÕES:  

 

 A matrícula poderá ser feita pelo próprio candidato ou por terceiro munido 

de procuração com firma reconhecida em cartório. Este tipo de procuração 

deverá dar os poderes para representação somente no ato da matricula.  

 Caso não esteja disponível o Diploma de Conclusão do Curso de Medicina, 

poderá ser apresentada uma Declaração da Instituição da Graduação de 

conclusão do curso prevista para até o dia 01/03/2022. 

 As atividades no Programa de Residência só podem se iniciar após entrega 

do registro profissional do Conselho Regional de Medicina de qualquer 

estado do Brasil até o dia 01/03/2022. 

 

 

HORÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA: 

 

Candidato convocado e interessado deve confirmar interesse na vaga, emitir o 

comprovante de convocação e dirigir-se à instituição para matrícula: 

 

Horário de atendimento: 08h às 11h30min e 14h30min às 15h30min – 2ª a 6ª 

feira (exceto feriados).  

Candidatos que se apresentarem fora do horário estabelecido não serão 

atendidos.  

 

Setores responsáveis: Administração, procurar Elisângela.  

 

Em caso de dúvida entrar em contato pelos telefones:  

 

 (31) 3819-5139 – Elisângela (Administração) 

 (31) 3819-5058 – Lucas (RH) 

 

ou pelo e-mail: residenciamedica@gavazza.com.br  

 

 

Observação: 
 

O candidato que quiser conhecer as dependências do Hospital antes da 

realização da matrícula, deverá ligar nos telefones supramencionados para 

agendamento.   
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