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Processo Seletivo Unificado de Residência Médica de 

Minas Gerais PSU 2023 

 Roteiro de instruções para navegar na página do candidato 

SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO 

Conforme previsto em Edital, a Solicitação de isenção do pagamento de inscrição poderá ser solicitada no 

período de 28/09/2022 a 30/09/2022. 

Antes de iniciar a inscrição, o candidato deverá providenciar cópia do documento de identificação com 

foto, digitalizada frente e verso. Documentos validos: cédula de identidade, Carteira profissional, 

Carteira do Conselho regional de Medicina, Carteira de motorista, passaporte Imprescindível conter foto, 

filiação e assinatura. 

O link pré inscrição (http://aremg.starlinetecnologia.com.br/smartflex/ ) encaminha para essa página e 

o preenchimento deve ser sempre iniciado pelo número de CPF. 

 
 

Após digitar o CPF você será direcionado para a página de cadastro. É preciso ter atenção ao digitar os 

dados na ficha, principalmente a data de nascimento, nome da mãe e e-mail, pois os mesmos serão 

solicitados para recuperação da senha criada. 
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Caso se encaixe no perfil de vagas para PCD, preencha os campos de acordo com a necessidade, 

inserindo o documento obrigatório de comprovação. 
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O e-mail e telefones serão utilizados também para eventual contato com o candidato.  

 

O candidato irá acessar a “área do candidato” e acionar o botão Solicitar Isenção 

 

 
 

Selecionar o Processo seletivo desejado (Processo Seletivo Unificado de Residência Médica 2023) e 

clicar em Prosseguir 
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Após clicar em prosseguir, deverá digitar o motivo pelo qual está solicitando a isenção, inserir o 

FORMULÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA 

DE INSCRIÇÃO e os documentos comprobatórios, e clicar em gravar. 

O sistema receberá apenas um arquivo em pdf para, então orientamos que após a digitalização frente e 

verso os documentos sejam montados em word e salvos em pdf ou salvar cada documento em pdf e 

depois agrupá-los em um único arquivo com programas específicos como o adolix que é disponibilizado 

gratuitamente na internet (www.adolix.com/split-merge-pdf/). 

A capacidade máxima permitida aos arquivos anexados é de 3MB. 
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A solicitação de isenção será enviada para análise e o candidato poderá realizar a inscrição somente 

após análise e retorno da solicitação de isenção (no período de 04 a 18/10/2022). 
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