
 

3ª convocação para matrícula nos Programas de Residência 

Multiprofissional em Urgência e Emergência e em Saúde da Família 

Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais 

 
Os candidatos deverão comparecer à Divisão de Ensino e Pesquisa da 
Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais (Rua Paulino Siqueira 
Cortes n.º 2106, São José dos Pinhais/PR) na data e horário indicado na 
presente Convocação, portando os documentos indicados no item 13 do Edital 
n.º 017/2017. Ler atenciosamente este item.  
 
 
O candidato aprovado deve levar a documentação, abaixo relacionada, para 
assinatura do contrato da matrícula:  
 
I. cópia da Carteira Profissional do respectivo Conselho. Prazo máximo para 
entrega até 10/02/2018.  
II. cópia do Diploma de Graduação, ou declaração de conclusão de curso até 
dezembro/2017.  
III. cópia de Documento de Identidade;  

IV. 01 foto 3x4 recente;  

V. cópia do CPF;  

VI. comprovante de Endereço atual;  

VII. cópia certidão de Nascimento/Casamento;  

VIII. cópia do Título de Eleitor e dos comprovantes da última votação;  

IX. certificado de Reservista, quando couber;  

X. cópia comprovante de inscrição no PIS/PASEP/NIT;  

XI. cópia carteira de Trabalho;  

XII. cópia comprovante de contratação de seguro contra acidentes pessoais – 
apólice, a qual deverá ser mantida por todo o período de duração do Programa  
de Residência;  
XIII. Formulário de Pré-Matrícula completamente preenchido e assinado 
(modelo disponível no ANEXO 7).  
XIV. No ato da matrícula deve ser informada uma CONTA SALÁRIO, em nome 
do próprio residente. O Ministério da Saúde não faz pagamentos de bolsas em 
qualquer outro tipo de conta, que não seja CONTA SALÁRIO. Os dados 
bancários devem ser nos Bancos credenciados: Banco do Brasil S/A, Caixa 
Econômica Federal, Banco Bradesco S/A, Itaú Unibanco S/A e Banco 
Santander (Brasil) S/A.  
XV. Para estrangeiros precisamos do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), 
para fins de inclusão na folha de pagamento. 
 
Observações:  
 
O candidato deverá apresentar até o dia 10 de fevereiro de 2018 o registro 
no Conselho de Classe ou o protocolo de entrada do referido Conselho.  
 



 

Em caso de desistência (antes e após a matrícula), o candidato deverá 

comunicar a Coordenação e assinar termo formalizando a desistência. 

Considerando o item 14 do Edital nº 017/2017, sobre as Disposições Finais, 
o candidato será desclassificado e automaticamente excluído do processo 
seletivo, se: 
14.1.4. Não realizar a matrícula no Programa, na data especificada neste 
Edital, no caso de ser selecionado. 
 

Considerando também o item 13 do mesmo Edital, sobre a matrícula, onde se 

lê: 

13.3. O não atendimento do candidato ao edital de convocação para a 

matrícula implica na desistência da vaga, sendo que a mesma será preenchida 

por convocação de suplente, descrito no item 9. 

 

Segue abaixo convocação de suplentes para as vagas relacionadas abaixo: 

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA SJP 

EDITAL Nº 017/2017 

SUPLENTE DE FARMÁCIA 

NOME DO CANDIDATO 
DATA DE 

MATRÍCULA 
HORÁRIO 

Julianna Bertholdo Kozikoski 24/01/18 09h00min 

 

SUPLENTE DE ODONTOLOGIA 

NOME DO CANDIDATO 
DATA DE 

MATRÍCULA 
HORÁRIO 

Stefany Miranda dos Santos 24/01/18 10h30min 

 

 


