MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
HOSPITAL DO TRABALHADOR
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA
Edital nº 51/2019
O Hospital do Trabalhador por sua Comissão de Residência Médica – COREME HT, torna pública a 1ª Convocação
de Suplentes às vagas remanescentes no processo de seleção dos candidatos à Residência Médica conforme Editais
nº 15 e 16/2019.
1

Os candidatos convocados deverão efetuar a matrícula online e presencial conforme data e horário
especificados neste edital.

2

Para a matrícula online, o candidato deve acessar o endereço eletrônico www.nc.ufpr.br a partir das 17h00min
do dia 19 até as 17h00min do dia 20 de março de 2019 e preencher o formulário.

3

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.

4

Todos os candidatos convocados deverão, obrigatoriamente, efetuar sua matrícula presencial, sob pena de
desclassificação.

5

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 8.6 dos Editais
nº 15 e nº 16/2019, respectivamente.

5.1

As cópias dos documentos serão retidas no momento da matrícula presencial.

5.2

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.

6

A matrícula presencial será realizada no Centro de Estudos do Hospital do Trabalhador, localizado na Avenida
República Argentina, nº 4.406, Novo Mundo, Curitiba-PR, às 07h30min, no dia 21 de março de 2019.

7

Este Edital entra em vigor na data da sua publicação.
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