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8ª CHAMADA – CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA  

 
PRM EM OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 

 
1. Convocação para matrícula (8ª Chamada) no PRM em Obstetrícia e Ginecologia do EDITAL Nº 
127/2019. 

 
CONVOCADO 

 
Classificação Candidato 

15 SAMUEL CAVALCANTE REIS 

 

 

2. REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA 
 
2.1. Data: 16 e 17 de março de 2020 
 
2.2. Horário: das 9h às 12h e das 14h às 17h 
 
2.3. Local: Secretaria da COREME/UFPel 
 
Rua Professor Araújo, 433 - Bairro Centro - Pelotas-RS 
Fone: (53) 3284.4941 
E-mail: coreme.hepel@ebserh.gov.br 
 

2.4. Para matricular-se, o candidato aprovado deverá entregar, pessoalmente ou por procurador 
oficialmente constituído, a seguinte documentação (ORIGINAL E CÓPIA SIMPLES DE TODA 
DOCUMENTAÇÃO): 

a) Fichas de cadastro (disponíveis no link abaixo) devidamente preenchidas e impressas. As 

demais fichas serão fornecidas pela COREME; 

– Ficha Financeira para preenchimento 

– Ficha Matrícula para preenchimento 

http://novo.heufpel.com.br/wp-content/uploads/sites/5/2020/01/Ficha-Financeira-para-preenchimento-2.docx
http://novo.heufpel.com.br/wp-content/uploads/sites/5/2020/01/Ficha-Matrícula-para-preenchimento-2.docx


b) Uma foto 3X4 recente e colorida; 

c) Diploma de Graduação em Medicina; 

d) O candidato que se inscreveu na condição de concluinte do curso de Medicina, deverá 

comprovar a conclusão do curso médico, por meio de documento oficial, expedido pela 

Coordenação do Curso Médico correspondente. A declaração de conclusão do curso Médico 

será aceita a título provisório, para fins de matrícula do candidato. No entanto, o diploma 

deverá ser apresentado pelo Médico Residente durante os primeiros 90 dias de início do 

Programa de Residência Médica, sob pena de não lhe ser deferida a matrícula para o ano 

seguinte; 

e)  O candidato brasileiro que fez curso de graduação em Medicina no exterior ou médico 

estrangeiro que se inscreveu com declaração de revalidação de diploma, deverá comprovar a 

revalidação do mesmo por universidade pública, na forma da legislação vigente além de cópia 

autenticada do visto de permanência definitivo no Brasil; 

f) Histórico da graduação; 

g) Cédula de identidade Profissional (número do registro junto ao Conselho Regional de Medicina 

do Estado do Rio Grande do Sul - CREMERS);  

h) CPF; 

i) RG (Cédula de Identidade); 

j) Título de Eleitor e comprovante de obrigações eleitorais; 

k) Grupo sanguíneo e fator RH (cópia de exame simples); 

l) Comprovante de quitação com o serviço militar (sexo masculino); 

m) PIS/PASEP; 

n) Carteira de Trabalho (número, série, data de expedição); 

o) Comprovante de Seguro de Vida mais Acidentes Pessoais; 

p) Comprovante de Conta Bancária - CONTA SALÁRIO vinculada ao CNPJ UFPel 92.242.080/0001-

00 (Banco do Brasil, Caixa Federal, Santander, Banrisul, Itaú); 

q) Certidão de nascimento ou casamento; 

r) Cartão SUS; 

s) Carteira de Vacinação atualizada com a comprovação das seguintes doses: dT (antitetânica) e 

Hepatite B; 

2.5. Será permitida a realização de matrícula de candidato aprovado mediante a apresentação de 

procuração formal com firma reconhecida. 



2.6. Candidatos convocados para prestar serviço militar inicial, deverão atentar à Resolução CNRM Nº 

01/2005 e parecer da CONJUR do MEC. 

2.7. O não comparecimento para a realização da matrícula implica a desistência da vaga, sendo 
convocados os candidatos seguintes, conforme classificação. 
 

 

Pelotas, 13 de março de 2020 


