GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL EM SAÚDE – 2022

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DOS PROGRAMAS DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 2022.
A matrícula dos candidatos aprovados no PS do Edital 067/2021, será realizada, exclusivamente, via on-line,
com envio de dois arquivos PDFs, conforme descrito a seguir, pelo email: mat.coremu.uepa@gmail.com,
no período estabelecido na II ERRATA AO EDITAL Nº 067/2021 – UEPA PROCESSO SELETIVO PARA
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL EM SAÚDE – 2022
DATA / HORÁRIO
PROGRAMAS / Instituição
 HOL – Programa de Residência Multiprofissional emCuidados
Paliativos.
 HOL – Programa de Residência Cirurgia Buco-maxilo-facial
 HOL –Programa de Residência Enfermagem Oncológica.
15/FEVEREIRO/2022
 HOL – Programa de Residência Enfermagem em Centrode
(terça-feira)
Terapia Intensiva
 HOL – Programa de Residência em Clínica CirúrgicaOncológica.
HORÁRIO: 09 às 13horas
 HEMOPA – Programa de Residência MultiprofissionalAtenção em
Hematologia e Hemoterapia.

16/FEVEREIRO/2022
(quarta-feira)
HORÁRIO: 09 às 13horas.

17/FEVEREIRO/2022
(quinta-feira)
HORÁRIO: 09 às 13horas.

 HCGV – Programa de Residência MultiprofissionalAtenção a
Saúde Cardiovascular
 HCGV –Programa de Residência Multiprofissional emNefrologia.
 HCGV –Programa de Residência MultiprofissionalAtenção à
Saúde Mental.
 HMUE – Programa de Residência MultiprofissionalUrgênciae
Emergência no Trauma.
 SEMUSBragança
Programa
de
Residência
Multiprofissional em Estratégia Saúde da Família.
 UEPA – Belém - Programa de Residência Multiprofissional em
Estratégia Saúde da Família.
 FSCMPA – Programa de Residência Multiprofissional Saúde da
Mulher e da Criança
 HRBA/Santarém – Programa de Residência Multiprofissional
Atenção Integral em Ortopedia e Traumatologia.
 HRBA/Santarém – Programa de Residência Multiprofissional
Atenção em Oncologia.

A) PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA NO PROGRAMA DERESIDÊNCIA:
Conforme Edital 067/21 – art. 12.7, para fins de efetivação da matrícula na UEPA e SIG-Residência do MS,
o candidato selecionado para as vagas nos Programas de Residência Multiprofissional e em área
profissional da UEPA, deverá apresentar à COREMU, por e-mail, as imagens dos originais, em um único
arquivo em formato PDF, os seguintes documentos comprobatórios(obrigatórios):
a) Formulário Cadastral de Matrícula devidamente preenchido e assinado, conforme documento
disponível na página do processo.

b) Copia de foto 3x4 recentes.
c) Cópia autenticada em cartório do diploma de graduação (FRENTE E VERSO), em curso reconhecido pelo
Ministério da Educação – MEC, expedido por Escolas oficiais ou reconhecidas ou portadores de diploma
revalidado por Universidade pública brasileira OU cópia autenticada de documento que comprove que
o candidato concluirá o curso de graduação, na área pretendida antes do início do Programa de
Residência objeto deste edital.
d) Cópia da Carteira do Registro no Conselho Profissional e/ou cópia do comprovante de inscrição no
Conselho Profissional.
e) Cópia da cédula de identidade.
f) Cópia do CPF.
g) Cópia do comprovante de residência.
h) Cópia do visto (Registro Nacional de Estrangeiro) para estrangeiros residentes no País.
i) Cópia do registro junto ao Conselho Regional Profissional (para candidatos graduados noexterior)
j) Cópia de documento que contém o número do PIS (Programa de Integração Social) junto aoINSS.
k)Cópia de documento que contém o número da conta corrente em um dos seguintes bancos: Banco do
Brasil, Caixa Econômica, BRADESCO, Banco Santander ou Banco Itaú. Para os que não possuem conta
nesses bancos, preencher e enviar a declaração para abertura de conta corrente que está disponível na
página do processo seletivo.
l) Declaração preenchida e devidamente reconhecida em cartório de que não possui vínculo empregatício,
conforme documento disponível na página do processo.
m) Cópia do comprovante do Seguro de acidentes.
B)

PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA NO PROGRAMA QUALIFICA SAÚDE PARÁ:
Conforme o I Termo Aditivo ao edital nº067/2021-UEPA, para fins de recebimento da bolsa do
Programa Qualifica Saúde, os candidatos deverão apresentar à COREMU no ato da matrícula, por email, em um único arquivo em formato PDF, os seguintes documentosobrigatórios:

1) Candidatos com conta bancária no Banco do Estado do Pará:
a) Termo de bolsa assinado (disponível na página do processo);
b) Cópia de documento que contenha os dados de sua conta do Banco do Estado do Pará (agência e
número da conta);
c) Cópia da Carteira de Identidade;
d) Cópia da Carteira Profissional do órgão de classe;
e) Cópia do CPF;
f) Cópia do Título de Eleitor;
g) Cópia do comprovante de votação do último pleito ou certidão de quitação eleitoral;
h) Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar (candidatos do sexo masculino);
2) Candidatos sem conta no Banco do Estado do Pará
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Cópia do comprovante de residência;
Termo de bolsa assinado (disponível na página do processo);
Termo de autorização de abertura de conta assinado (disponível na página do processo);
Cópia da Carteira de Identidade;
Cópia da Carteira Profissional do órgão de classe;
Cópia do CPF;
Cópia do Título de Eleitor;
Cópia do comprovante de votação do último pleito ou certidão de quitação eleitoral;
Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar (candidatos do sexo masculino);
Belém, 12 de fevereiro de 2022

