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CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA
A Universidade Estadual do Piauí - UESPI, o Hospital Getúlio Vargas, a
Maternidade Dona Evangelina Rosa e o Hospital Infantil Lucídio Portela convocam os
candidatos aprovados no Programa de Residência Médica 2016 regido pelo Edital Nº
002/2015, para efetivação de matrícula junto à Universidade Estadual do Piauí - UESPI
conforme orientações abaixo.
As matrículas deverão ser realizadas no período de 24 a 26.02.2016, no horário das
8h 30 minutos às 12h e das 14h às 18h, no Centro de Ciências da Saúde – CCS, na Sala
do Núcleo de Apoio à Pós-Graduação - 1º andar, localizado a Rua Olavo Bilac, 2335 –
Centro/Sul.
Para se matricular o candidato aprovado deverá entregar pessoalmente ou por
procurador legalmente constituído a seguinte documentação:
a) Ficha de Cadastro devidamente assinada;
b) Foto 3x4 recente e colorida;
c) Fotocópia do diploma de graduação (frente e verso), certificado ou declaração de
conclusão de curso de Medicina, emitido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação;
d) Fotocópia da carteira do CRM - Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí;
e) Fotocópias do CPF e comprovante de regularização (www.receita.fazenda.gov.br);
f) Fotocópia da Cédula de Identidade;
g) Fotocópia do Título de Eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;
h) Comprovante de inscrição no INSS.
i) Fotocópia do comprovante de quitação do serviço militar (para candidatos do gênero
masculino);
j) Comprovante de conta corrente ativa no Banco do Brasil, em nome do bolsista (duas
vias).
A matrícula implicará no compromisso de aceitação, por parte do candidato, das
disposições estabelecidas pelo Regimento Interno da COREME do Hospital sede do
Programa de Residência Médica, bem como o "Termo de Concessão de Bolsa da
Residência Médica" da Universidade Estadual do Piauí, que passam a fazer parte
integrante do presente Edital.
Teresina, 23 de fevereiro de 2016.
Celina Teresa Castelo Branco Couto de Sousa
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