UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE – EDITAL 1/2020
ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA
A Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, por meio da Comissão de Residência
Multiprofissional – COREMU – e da COTEC – CONCURSOS TÉCNICOS FADENOR, informa as
diretrizes a seguir para efetivação da matrícula dos candidatos aprovados:
1 – Em alinhamento com as estratégias adotadas no âmbito da Unimontes, em consonância com os
decretos publicados pelo Governo do Estado de Minas Gerais e Município de Montes Claros, como
estratégia para controle da propagação do coronavírus (Covid-19), o processo de matrícula dos
candidatos aprovados no Edital 1/2020 será realizado de forma não-presencial, por meio de canais
digitais de comunicação.
2 – O prazo para matrícula permanece inalterado, ocorrendo exclusivamente nos dias 19/3/2020 e
20/3/2020. Quanto ao horário, serão aceitas as matrículas dos candidatos que enviarem os
documentos até às 17 horas e 59 minutos do dia 20/3/2020.
3 – Caso algum candidato não efetue a sua matrícula dentro do prazo acima estabelecido , ou ocorra
a desistência de algum candidato classificado no limite de vagas ou já matriculado, será convocado o
próximo candidato, obedecendo a ordem de classificação do resultado final, no máximo até 31/3/2020.
4 – A efetivação da matrícula dos candidatos aprovados acontecerá por meio do envio da
documentação descrita a seguir, através do e-mail: residencia.multiprofissional@unimontes.br . Os
documentos devem ser enviados digitalizados, em formato PDF, de imagem ou arquivo editável (Word).
a)

Cédula de Identidade;

b)

CPF;

c)

PIS/PASEP;

d)

Título de eleitor e comprovante(s) de votação;

e)

Foto 3 x 4, recente;

f)

Comprovante de endereço residencial;

g)

Fotocópia do registro profissional ou comprovante (protocolo) de inscrição no respectivo
Órgão de Classe Profissional (COREN, CRF, CRO, CRP, CRESS), conforme a formação do
candidato e a opção de inscrição neste processo seletivo;

h)

Diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso emitida pela Instituição de
Ensino, conforme a formação do candidato e a opção de inscrição neste processo seletivo;

i)

Comprovantes de estar em dia com o Serviço Militar (homens) e com as obrigações eleitorais
(todos os candidatos);
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j)

Comprovante de titularidade de conta bancária na modalidade “conta corrente”,
exclusivamente em nome do candidato aprovado. O cadastrado no sistema de gestão
nacional das bolsas atualmente só apresenta as opções dos seguintes bancos: Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Pode ser enviada apenas
uma cópia do cabeçalho de qualquer comprovante emitido em caixas eletrônicos, constando
o nome do titular, nome do banco, agência e conta corrente.

k)

Formulário de matrícula preenchido (enviar o próprio arquivo de texto editável - Word). Não
converter em PDF, visando permitir a coleta de dados a serem inseridos no sistema de
matrículas do Ministério da Saúde.

l)

Termo de Responsabilidade preenchido e assinado antes da digitalização. Este deve ser
enviado em PDF ou arquivo de imagem. Através deste termo de responsabilidade, os
candidatos se comprometem, no ato da matrícula, a observarem e cumprirem o Código de
Ética da sua profissão, o Regimento dos Programas de Residência Multiprofissional em
Saúde e em Área Profissional da Saúde do HUCF/UNIMONTES, os regulamentos e as
normas da Universidade, do Hospital Universitário Clemente de Faria e de todas as
Instituições e Serviços de Saúde que serão cenários de estágios e atividades no Programa
de Residência. Também declara o interesse e a plena disponibilidade para cumprir
integralmente o Programa de Residência, em regime de dedicação exclusiva e com carga
horária total de 5.760 horas, através de 60 (sessenta) horas semanais e duração mínima de
dois anos, conforme Resolução Nº 2, de 13 de abril de 2012 da Comissão Nacional de
Residência Multiprofissional em Saúde - CNRMS.

5 – As informações específicas, acerca do início de cada Programa, serão enviadas como resposta
ao e-mail do residente após a efetivação da matrícula.

Montes Claros, 18 de março de 2020.

Professora Andra Aparecida da Silva Dionízio
Coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional - COREMU
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