
 
 

Divulgação da Convocação para a Matrícula do Processo Seletivo  

do Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência  

e em Saúde da Família 

Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais 

3ª Chamada de Suplentes. 

 

EDITAL Nº 15/2020 

 

1. Ficam convocados os candidatos relacionados neste Edital, a efetuar a matrícula nos respectivos 

Programas de Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência e Saúde da Família da 

Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais. 

2. A matrícula consiste no comparecimento do candidato, ou representante legal indicado por 

procuração pública firmada em cartório, na data e horário estipulados neste edital, à Escola de 

Saúde Pública de São José dos Pinhais, Rua Paulino de Siqueira Cortes, 2106, São José dos 

Pinhais, para efetivação da matrícula, assinatura de termo de compromisso, e apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) 1 (uma) fotografia (3x4) atualizada; 

b) comprovante de contratação de SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS – APÓLICE, 

que deverá ser mantida por todo o período de duração do Programa de Residência Médica. 

c) Originais e cópias simples dos documentos a seguir: 

 

2 cópias Cédula de identidade (RG ou RNE) 

2 cópias CPF ativo 

2 cópias Título eleitoral (exceto estrangeiros) 

2 cópias Comprovante de residência 

2 cópias Carteira de trabalho e previdência social (1ª e 2ª folha) com o n° do PIS/PASEP 

2 cópias 
Atestado de regularidade com o Serviço Militar ou certificado de reservista (para 

candidatos do sexo masculino, exceto estrangeiros) 

1 cópia Comprovante de quitação eleitoral (exceto estrangeiros) 

2 cópias Diploma de graduação ou declaração de conclusão do curso 

2 cópias Carteira profissional ou protocolo de solicitação 

1 cópia Registro de Nascimento ou Casamento 

1 cópia Carteira de vacinação  

1 cópia Comprovante de regularidade com conselho profissional 

1 cópia  
Comprovante bancário, o número da conta corrente e conta salário vinculada, em 

seu nome.  



 
3.  O não atendimento do candidato ao edital de convocação para a matrícula implica na 

desistência da vaga, sendo que a mesma será ofertada ao suplente por meio de convocação. 

4.  No ato da matrícula, o candidato convocado deve informar, através de COMPROVANTE 

BANCÁRIO, o número da CONTA CORRENTE E CONTA SALÁRIO VINCULADA, EM SEU 

NOME. Para tanto, o candidato deve levar este edital de convocação para matrícula ao banco 

escolhido para a abertura da conta. 

 

IMPORTANTE: 

1. Informamos que o MS solicita duas contas bancárias para a adesão ao programa de 

residência - Conta corrente e Conta salário vinculadas; 

2. Os candidatos devem apresentar os dados da CONTA SALÁRIO e CONTA CORRENTE, em 

nome do próprio residente.  

Conta Salário: 

1. A abertura da Conta Salário deve 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 

para conta salário. 

2. Para abertura de conta salário na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL devem informar o CNPJ 

do Ministério da Economia 00.489.828/0010-46 como fonte pagadora em seu Banco de 

Recebimento de Pagamento (Conta Salário);  

3. Para abertura de conta salário nos demais bancos conveniados (Banco do Brasil S/A, 

Banco Bradesco S/A, Itaú Unibanco S/A e Banco Santander (Brasil) S/A) devem informar 

o CNPJ 00.394.544/0127-87 do Ministério da Saúde como fonte pagadora em seu Banco de 

Recebimento de Pagamento (Conta Salário). 

Conta Corrente: 

1. A conta corrente pode ser qualquer de instituição financeira, caso já possua uma CC em seu 

nome poderá utilizá-la. 

 

Quem necessitar de declaração para a abertura da conta salário deve solicitar, anda hoje,  para o e-

mail coremu.sjp@pr.gov.br 

 

 



 
Todas as vagas oferecidas por este edital possuem bolsas subsidiadas pelo Ministério da Saúde 

CNPJ – Fonte Pagadora. O valor da bolsa assegurada aos Residentes multiprofissionais, em 

regime especial de treinamento em serviço é de R$3.330,43 (três mil trezentos e trinta reais e 

quarenta e três centavos). 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições contrárias. 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

PSICOLOGIA 

 

Classificação Nome Data Horário 

1 Emanuele Vanin Desistente 

2 Thays Stephanie Costa De Souza Matriculado 

3 Bruna Fernanda Alves 22/03/2021 9h-10h 

4 Giulia Abreu Setim Suplente 

5 Guillaume D Hanens Suplente 

6 Nathalie Lais Bonato Suplente 

 

 

Comissão do Processo Seletivo 

 

 

 


