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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DOS CONVOCADOS  
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 2022 

 

Os Convocados deverão comparecer ao Centro de Estudos do Núcleo de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (NEPE), localizado no subsolo do Prédio anexo ao Centro de Atendimento ao 

Coronavírus e Síndromes Respiratórias Agudas (CECOVID), com acesso pela rampa lateral, do 

Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN), na Rua das Gabirobas, nº 01, Bairro Vila Clóris, das 

07:30 ÀS 16:00 HORAS, portando os ORIGINAIS E CÓPIAS dos seguintes documentos: 

 

• Comprovante de Convocação; 

• 02 (duas) fotos 3x4 recentes; 

• Cédula de Identidade; 

• Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

• Comprovante de Endereço; 

• Certificado de Reservista (Candidato Masculino); 

• Comprovante de Inscrição no Conselho Regional de Medicina; 

• Diploma ou Declaração da Instituição de Ensino de Conclusão do Curso de Medicina; 

• Número do CPF;  

• Número do PIS/PASEP e/ou Número de Inscrição no INSS; 

• Título de Eleitor e Comprovante de votação na última eleição; 

• Visto de permanência no Brasil (Para candidatos estrangeiros); 

• Comprovante de realização dos Programas exigidos como pré-requisito, quando for o 
caso; 

• Comprovante de Conta Bancária (Conta Salário vinculada a uma Conta Corrente em 
nome do próprio Convocado): Contrato de Abertura de Conta ou Declaração emitida 
pelo Banco em papel timbrado e assinada. No comprovante, é necessário constar o 
termo “CONTA SALÁRIO”, para não haver indeferimento da matrícula. Os dados 
bancários devem pertencer aos bancos credenciados: Banco do Brasil, Banco 
Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco ou Banco Santander. 

 
Atenção: Não serão recebidos como comprovação cópias do Cartão do Banco ou do Extrato 
Bancário. No ato da matrícula deve ser informada a CONTA SALÁRIO em nome do próprio 
Convocado. O Ministério da Saúde não realiza pagamentos de Bolsas em qualquer outro tipo 
de conta, que não seja CONTA SALÁRIO. 
 
* Os documentos devem ser entregues pessoalmente ou por terceiro munido de instrumento 
de procuração se os documentos originais estiverem com o procurador ou as cópias estiverem 

autenticadas. 

* No ato da matrícula serão agendados os exames admissionais. 

 

Em caso de dúvidas ou informações, entrar em contato através do telefone: (31) 3459-3266. 

 


