COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
Edital nº 07/2019
A Universidade Federal do Paraná, por sua Comissão de Residência Multiprofissional – COREMU, torna pública a 1ª
Convocação de Suplentes às vagas remanescentes do processo de seleção dos candidatos ao Programa de
Residência Multiprofissional em Atenção Hospitalar do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR; ao Programa
de Residência Multiprofissional em Saúde da Família; ao Programa de Residência em Área Profissional da
Saúde em Medicina Veterinária – Campus I/Curitiba, e ao Programa de Residência em Área Profissional da
Saúde em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais do Setor de Ciências da Saúde.
1

Os candidatos convocados deverão efetuar a matrícula online e presencial conforme o especificado neste
edital.
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Para a matrícula online, o candidato deve acessar o endereço eletrônico www.nc.ufpr.br no período
compreendido entre às 15h00min do dia 28 até às 12h00min do dia 31 de janeiro de 2019 e preencher o
formulário.
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Após o preenchimento e envio do formulário, o sistema emitirá três documentos: comprovante de matrícula,
contrato e ficha cadastral, cabendo ao candidato a responsabilidade de imprimi-los.
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Todos os candidatos convocados deverão, obrigatoriamente, efetuar sua matrícula presencial, sob pena de
desclassificação.
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Por ocasião da matrícula presencial, o candidato deverá apresentar o comprovante de matrícula, o contrato e
a ficha cadastral, como também todos os documentos (originais e cópias) constantes no item 13.6 do Edital nº
39/2018.

5.1

Se o candidato estiver impossibilitado de comparecer à matrícula presencial, seu representante deverá
entregar procuração pública ou instrumento particular, desde que, com firma reconhecida em cartório. No
caso do representante legal estiver de posse do documento oficial de identificação do candidato, o
reconhecimento de firma em cartório está dispensado.
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Para os programas de Atenção Hospitalar a matrícula presencial será realizada no Hospital de Clínicas da
UFPR, localizado na Rua General Carneiro, 181, sala da COREMU – 2º andar do prédio central, Alto da
Glória, Curitiba-PR, das 13h30min às 16h00min, no dia 31 de janeiro de 2019.

7

Para os programas de Saúde da Família a matrícula presencial será realizada nos dias 01 de março de
2019, no Departamento de Saúde Comunitária da UFPR (Rua Padre Camargo, 280, Alto da Glória, CEP
80.060-240, Curitiba/PR), às 08h00min, no 7º andar.
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Para os programas da Área Profissional - Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo Faciais a matrícula presencial
ocorrerá no dia 01 de março de 2019, no Departamento de Estomatologia (Av. Prefeito Lothário Meissner,
3.400, Jardim Botânico, CEP 80.210-170, Curitiba/PR), às 08h00min.
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Para os programas de Medicina Veterinária a matrícula presencial ocorrerá no dia 01 de março de 2019, no
Anfiteatro do Hospital Veterinário (Campus I - Setor de Ciências Agrárias - Rua dos Funcionários, 1540,
Cabral, CEP 80.035-050, Curitiba/PR), às 08h00min.
Curitiba, 28 de janeiro de 2019.
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