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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DOS CONVOCADOS NO 

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2023 

 
Prezado aprovado, 
 
Parabéns por ter sido selecionado! Seja bem-vindo ao Programa de Residência Médica da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 
 
As matrículas serão efetuadas na Comissão de Residência Médica (COREME) dentro do Hospital 
de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com presença do candidato ou 
mediante representante com procuração. 
 

Endereço: Av. Getúlio Guaritá, n° 130, HC-UFTM, 2° andar, Bairro Abadia, Uberaba-
MG, CEP 38.025-440 
Telefone: (34) 3318-5895/ 3318-5896 
De 8:00 a 12:00 e de 13:00 a 16:00 

 
O candidato ou seu representante deverá procurar a portaria principal para realizar o cadastro de 
acesso ao Hospital, seguindo, posteriormente, para a matrícula por ordem de chegada. 

 
Serão exigidos os originais e cópias dos seguintes documentos: 

 

 Comprovante de Convocação (dispensa cópia) 

 (Duas) fotos 3 x 4 recentes;  

 Cédula de Identidade; 

 Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

 Comprovante de endereço; 

 Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar (candidato masculino);  

 Comprovante de Inscrição em Conselho Regional de Medicina (Caso ainda não o possua o 

CRM de Minas Gerais, terá prazo de 30 dias, a partir da matrícula, para a inscrição e entrega à 

COREME); 

 Diploma de conclusão do Curso de Medicina (Caso ainda não o possua, Declaração de 

Conclusão fornecida pela Coordenação do Curso de Medicina); 

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

(Certificado da Instituição ou Declaração da COREME);  

 Número de CPF;  

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

 Atestado Médico (atestando se está apto a assumir a residência); 
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 Comprovante de conta salário;  

 Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição ou Título de Eleitor mais a 

certidão de quitação eleitoral, ver: 

http://www.tse.jus.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm. 

 Cartão Nacional de Saúde; 

 Telefone pessoal na área 34 (até o dia 15 de abril do mesmo ano de início da residência, 

conforme Art. 47 do Regulamento Interno da COREME); 

 Cartão de Vacinação; 

 Em se tratando de estrangeiros, deverão apresentar comprovação suplementar do visto 

permanente no país, diploma revalidado e o registro no Conselho Regional de Medicina de 

Minas Gerais; 

 Em caso de trancamento de matrícula, o candidato deverá apresentar a convocação para o 

serviço militar obrigatório. 

 
Uberaba, 26 de janeiro de 2023 
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