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ORIENTAÇÕES PARA AS MATRÍCULAS: 

Considerando a conjuntura atual do país, as matrículas serão recebidas no dia 
03/03/2021, excepcionalmente, na forma on-line, por meio do envio de todos os documentos para 
o e-mail: matriculas.coremu@gmail.com. 

No assunto do e-mail deverão constar o nome do aprovado e o nome do programa para 
o qual está fazendo a matrícula, seguindo o seguinte formato: “NOME COMPLETO – PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA XXXXXXX”. 

Todos os documentos deverão ser encaminhados no horário das 08h até às 16h, do 
dia 03/03/2021. 

Os documentos constantes nos itens 5 e 7 estão anexados ao e-mail de convocação, 
enquanto os demais estão no site. 

O preenchimento dos documentos deve ser feito, PREFERENCIALMENTE, no próprio 
computador e, caso isso não seja possível, exige-se preenchimento em letra de forma. 

Todos os documentos deverão estar legíveis e digitalizados em ARQUIVO ÚNICO, 
IMPRETERIVELMENTE, em formato “.pdf”, exceto o arquivo com a foto. Arquivos encaminhados em 
outros formatos, serão devolvidos.  

A organização dos documentos devará obedecer a seguinte ordem:  

1) Ficha Financeira preenchida, assinada e com uma foto 3X4 colada no canto superior direito; 

2) Cédula de Identidade Civil; 

3) CPF com comprovação de regularidade emitida pela Receita Federal (pode ser certidão do site);  

4) Comprovante de conta bancária – conta salário (somente são aceitos os seguintes bancos: 
BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANRISUL, ITAÚ e SANTANDER).  

5) Ficha CNES preenchida - PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS INDICADOS: 

a) 34.1 – Dados deIdentificação; 

i)   34.1.1, 34.1.2, 34.1.3, 34.1.4, 34.1.5, 34.1.6, 34.1.8, 34.1.9, 34.1.11, 34.1.20, 34.1.21 
(colocar código correspondente ao órgão expedidor, conforme manual anexo ao e-mail), 
34.1.22, 34.1.19; 

b) 34.2 - Dados Residenciais; 

i)  34.2.1 (colocar abreviatura correspondente ao logradouro, conforme manual anexo ao 
e-mail), 34.2.2, 34.2.3, 34.2.4, 34.2.5, 34.2.6, 34.2.8, 34.2.9; 

c) 34.4 – Vínculos; 

i)  34.4.1 (número do registro no Conselho Profissional correspondente);  

d) Preencher telefone e e-mail ao final da página. 

e) ATENÇÃO: NÃO ASSINAR!!! 

6) Diploma de Graduação em curso superior (FRENTE E VERSO), ou Declaração da Instituição de 
Ensino que Colou Grau na área profissional, ou Declaração de que colará Grau na área 
profissional até 28/02/2021;  
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7) Termo de responsabilidade TI, assinado; 

8) Formulário para solicitação de acesso aos recursos computacionais do HE-UFPel, preenchido; 

9) Histórico Escolar;  

10) Certidão de Nascimento ou Casamento;  

11) Título de Eleitor com comprovação de regularidade emitida pela Justiça Eleitoral (pode ser 
certidão do site);  

12) PIS/PASEP;  

13) Carteira de Trabalho (número, série, data de expedição). Em caso de documento digital, 
encaminhar prints das telas do app do governo federal;  

14) Grupo Sanguíneo e Fator Rh;  

15) Cartão do SUS (Em caso de documento digital, encaminhar prints das telas do app do governo 
federal);  

16) Certificado Militar (somente para candidatos do sexo masculino);  

17) Cédula de Identidade Profissional de acordo com a categoria respectiva;  

18) Comprovante de regularidade no Conselho Profissional;  

19) Carteira de Vacinação atualizada com a comprovação das seguintes doses: dT (antitetânica) e 
Hepatite B (com doses completas ou com imunização em curso);  

20) Apólice de Seguro que cubra acidentes pessoais válido durante todo o período da Residência; 

21) Uma foto no formato “.jpeg”. 

 

ATENÇÃO! 

Todos os documentos acima listados, deverão ter seus ORIGINAIS apresentados em secretaria, no 
dia da assinatura do contrato, que será informado posteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelotas, 1º de março de 2021. 


