Documentação necessária para a realização da matrícula dos Residentes Multiprofissionais e Uniprofissionais:
Período: 15/01/2020 13h30min às 17h; 16/01/2020 e 17/01/2020 das 08h30min às 12h – 13h30min às 17h

“IMPRESCINDÍVEL TRAZER ORIGINAL E CÓPIA DE TODOS OS DOCUMENTOS”
1) Cópia e original da Carteira de Identidade Civil RG, deve acompanhar os processos de ingresso.
Este é o documento que possibilita a inclusão no Sistema de Administração de Pessoal do Governo
Federal SIAPE. Sem ele não é possível efetivar a inclusão, portanto, não serve: carteira de motorista,
carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, carteira militar, passaporte, etc...
2) Cópia e original do Título de Eleitor;
3) Comprovante de quitação eleitoral;
4) Cópia e original do CPF (se estiver na carteira de identidade civil não precisa). Caso não possua,
trazer documento impresso da Receita Federal do Brasil (webpage) onde consta o número do CPF,
nome, data de nascimento e, principalmente, a situação cadastral no CPF que mostra a regularidade
do cadastro perante a receita federal;
5) Cópia e original do PIS/NIS/NIT, que poderá estar na carteira de trabalho (se possuir), ou, caso
não possua, efetuar cadastro junto ao Ministério da Previdência Social Cadastro Nacional de
Informações Sociais para obter o número. Uma alternativa, para quem não souber se tem ou não
este número, é dirigir-se a qualquer agência da CEF e solicitar a emissão;
6) Para homens, cópia e original do certificado de reservista; Para os que ainda estão cumprindo
Serviço Militar obrigatório, trazer documento comprobatório oficial fornecido pelas Forças Armadas;
7) Cópia e original do cartão que possibilite a clara identificação da agência e conta corrente do
Banco do Brasil;
8) Cópia do comprovante de residência: água, luz ou telefone. Se você não for o titular, trazer
declaração simples do titular com cópia do documento que consta na declaração;
09) Cópia e original do documento comprobatório de conclusão de curso superior (certificado ou
diploma) na categoria profissional de inscrição ou declaração de conclusão do curso;
10) Cópia e original da carteira do conselho regional da sua categoria profissional do Estado do Rio
Grande do Sul (provisória válida ou definitiva) poderá ser entregue até o dia de início das atividades
da residência que ocorrerá no dia 02/03/2020 (segunda-feira)
11) Cópia e original do comprovante de quitação e/ou pagamento da anuidade de 2020 da carteira
do conselho regional da sua categoria profissional do Estado do Rio Grande do Sul.
12) Cópia da Carteira de Vacinação (MMR: vacina de vírus de sarampo, caxumba e rubéola) Hepatite
B, vacina antitetânica).

13) Ficha de Matrícula impressa e assinada (completar cadastro na plataforma de inscrições e gerar o
documento)
Multiprofissional:
https://fundacaomedica2.hcpa.ufrgs.br/processoseletivo/login.aspx?FMRS,RESMULT2020
Área Profissional:
https://fundacaomedica2.hcpa.ufrgs.br/processoseletivo/login.aspx?FMRS,RESPROF2020

