
 

Divulgação do Edital de 3 ª Convocação para a Matrícula  do Processo Seletivo do 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde d o Idoso, Multiprofissional em 

Saúde da Família, e em Área Uniprofissional Enferma gem em Urgência e 

Emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Curi tiba. 

 

EDITAL Nº15/2021 
 
 

 DATA: 22/02/2022 

HORÁRIO: 8h:30min 

LOCAL PARA MATRÍCULA: Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns sito na Rua 

Lothário Boutin, 90 - Pinheirinho - Curitiba, PR. CEP: 81.110-522 - Centro de 

Educação e Pesquisa – Feas 

 

DOS DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA   
 

I. 01 (uma) Cópia da Carteira Profissional do respectivo Conselho do Paraná. 
Prazo máximo para entrega até 28/02/2022, para formandos em janeiro. Cópia 
do Diploma de Graduação, nos casos em que o diploma não foi emitido ainda, 
ou uma Declaração de Conclusão de Curso. Até julho de 2022 o candidato 
deverá entregar o Diploma do respectivo curso.  

II.  01 (uma) Cópia de Documento de Identidade;  
III.  01 foto 3x4 recente;  
IV. 01 (uma) Cópia do CPF;  
V. 01 (uma) Cópia do comprovante de endereço atual;  
VI. 01 (uma) Cópia da certidão de Nascimento/Casamento;  
VII.  01 (uma) Cópia do Título de Eleitor e dos comprovantes da última votação ou 

declaração de quitação eleitoral emitida através do site do TRE;  
VIII.  01 (uma) Cópia da certificado de Reservista, quando couber;  
IX.  01 (uma) Cópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP/NIT;  
X.  01 (uma) Cópia da Carteira de Trabalho;  
XI. Atestado de Antecedentes Criminais, com validade de 90 dias. Pode ser 

solicitado no site da Polícia Federal;  
XII. Formulário de Pré-Matrícula completamente preenchido e assinado (modelo 

disponível no ANEXO 7.  
XIII. No ato da matrícula deve ser informado um número da conta em Banco do tipo 

CONTA SALÁRIO, vinculada a uma conta corrente, a qual deverá ser aberta 
em nome do próprio residente. O MS não faz pagamentos de bolsas em 
qualquer outro tipo de conta, que não seja CONTA SALÁRIO. Os dados 



 

bancários devem ser dos Bancos credenciados: Banco do Brasil S/A, Caixa 
Econômica Federal, Banco Bradesco S/A, Itaú Unibanco S/A e Banco 
Santander (Brasil) S/A. Os residentes com conta na Caixa Econômica Federal 
devem informar o CNPJ do Ministério da Economia como fonte pagadora: 
00.489.828/0010-46; e os residentes com conta em outros bancos devem 
informar o CNPJ do MS como fonte pagadora: 00.394.544/0127-87. Informar 
apenas o número da AGÊNCIA, com o dígito verificador, separados por hífen 
(quando existir), e o número da CONTA, também com o dígito verificador e 
separados por hífen (quando existir). Caso for incluso o número da OPERAÇÃO 
no campo da conta, tornará uma conta inválida ou poderá cair em conta de 
terceiros. Nas contas do Banco do Brasil, as letras como o “X”, NÃO devem ser 
substituídas por 0 (zero), devem ser informadas as letras.  

XIV. Cópia de comprovante de contratação de seguro contra acidentes pessoais – 
apólice, a qual deverá ser mantida por todo o período de duração do Programa 
de Residência – 2 anos; 
 

A declaração para a abertura da conta salário, por gentileza solicitar via e-mail: 
residencias.ep@feaes.curitiba.pr.gov.br  

 
 
 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

ENFERMAGEM 
 
 

NOME CANDIDATO DATA / HORÁRIO LOCAL – HOSPITAL DO IDOSO 

BRUNA CAROLINE SILVEIRA 
22/02/2022 

08h30min 
Rua Lothário Boutin, 90 - Pinheirinho - Centro 

de Educação e Pesquisa em Saúde. 

 
 
 
 

Comissão do Processo Seletivo 
 


