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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA – PSU/2023 
HOSPITAL VILA DA SERRA 

 

           Os Candidatos APROVADOS E CONVOCADOS pela AREMG, deverão em tempo, seguir as 

seguintes orientações para se matricularem nos Programas de Residência Médica no Hospital Vila 

da Serra.  

LOCAL DA MATRÍCULA: Rua da Paisagem, 480 – Vila da Serra, Nova Lima/MG - COREME/ Diretoria 

– 15º andar. Telefones: (31) 3228 8171 – Tratar com Delaine Nascimento. 

HORÁRIO: 09h às 11:30h e das 13h às 16:30h. Exceto: Sábado, domingo, feriados (Carnaval/cinzas; 

não haverá matrículas). 

ENVIAR “TODOS” os documentos exigidos em edital em formato “PDF” ao e-mail: 

centrodeestudos@hospitalviladaserra.com.br 

OBS: O envio dos documentos por e-mail, NÃO caracteriza EFETIVAÇÃO da MATRÍCULA, devendo o candidato 

comparecer a COREME DO HOSPITAL PESSOALMENTE, ou por meio de REPRESENTANTE, devidamente 

munido das documentações obrigatórias para identificação pessoal e validação do processo de 

representatividade.    

APRESENTAR – Original e Cópia 

1. Comprovante de convocação emitido pela AREMG; 

2. (Duas) fotos 3 x 4 recentes;  

3. Cédula de Identidade;  

4. CPF;  

5. Número do PIS/PASEP ou Número de Inscrição no INSS;  

6. Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição;  

7. Laudo Médico;  

8.Cópia do cartão de vacina atualizado;  

9.Certidão de Nascimento ou de Casamento (candidato (a), casado que teve alteração no nome, deve 

comprovar que realizou alteração do nome na Receita Federal);  

10.Comprovante de endereço ou declaração de residência(De próprio punho);  

11.Comprovante que está em dia com o Serviço Militar (candidato masculino);  

12.Comprovante de Inscrição em Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais;  

14.O candidato aprovado receberá uma CARTA DE ABERTURA de CONTA SALÁRIO (Banco ITAÚ) no ato 

da inscrição. Caso prefira seguir com um banco que já possua relacionamento, ainda sim será 

requerido a abertura da conta salário, e o candidato solicitará a “portabilidade”.  

 

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2023. 
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