
EDITAL DE DIVULGAÇÃO FAMED/UFMS Nº 10, DE 21 DE MARÇO DE 2021.
 
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO

GROSSO DO SUL, por meio do Diretor da Faculdade de Medicina, no uso
de suas atribuições legais, na forma prevista na Resolução nº 003/2011 da
CNRM - Comissão Nacional de Residência Médica, torna pública, pelo
presente EDITAL, a  CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULAS DA 2ª CHAMADA
dos candidatos aprovados para preenchimento de vagas remanescentes
dos Programas de Residência Médica 2021 do Hospital Universitário Maria
Aparecida Pedrossian/HUMAP-UFMS , da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul/UFMS.

 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A MATRÍCULA E INÍCIO DO PROGRAMA DE
RESIDÊNCIA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA

PEDROSSIAN – Humap-UFMS/Ebserh 
 

1.DA MATRÍCULA DA 2ª CHAMADA DO CONCURSO PARA
PREENCHIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES DE 2021 E DO
INÍCIO DO PROGRAMA

 
1.1. Os candidatos constantes na lista de aprovados deverão

efetuar a matrícula acessando o
link https://docs.google.com/forms/d/1GUqG_181lTdXlRvPTjLXUDBDLn80D8LVgRr-
s1_FG9k/edit das 08horas às 17horas do dia 22 de março de 2021
(segunda-feira), horário local, e anexar todos os documentos exigidos
em formato PDF.

 
1.2. Deverão ser anexados, OBRIGATORIAMENTE, no ato da

matrícula on-line, os seguintes documentos digitalizados:
a) 1 foto 3X4 recente e colorida;
b) RG (frente e verso);
c) CPF e comprovante de regularização obtida no site da Receita

Federal;
d) Título de eleitor e declaração de quitação eleitoral obtida no

site do TSE;
e) Certidão de nascimento ou casamento;
f) Diploma (frente e verso) ou declaração de conclusão (o

candidato brasileiro que fez curso de graduação de Medicina no exterior ou
o médico estrangeiro, deverá anexar documento de revalidação do mesmo
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por universidade pública competente no Brasil, na forma da legislação
vigente, para que seja deferida sua matrícula). Quando estrangeiro,
apresentar fotocópia autenticada do visto de permanência definitivo no
Brasil. A declaração de conclusão será aceita a título provisório, no entanto
o diploma deverá ser apresentado pelo Médico Residente durante os
primeiros 90 dias de início do Programa de Residência Médica;

g) Certificado de Conclusão de Residência Médica (frente e
verso) ou declaração de conclusão (obrigatório para candidatos a vaga com
pré-requisito) o Programa de Residência Médica de pré- requisito deverá
estar concluído até dia 28 de fevereiro de 2021. A declaração de
conclusão será aceita a título provisório, no entanto o certificado deverá ser
apresentado pelo Médico Residente durante os primeiros 90 dias de início
do Programa de Residência Médica;

h) Cartão do SUS de usuário (para cadastro no CNES);
i) Carteira de trabalho (frente e verso) e data do primeiro

emprego (se tiver);
j) PIS ou PASEP;
k) Comprovante de residência (atualizado);
l) Comprovante de quitação com o Serviço Militar (obrigatório

para o sexo masculino);
m) Comprovante bancário da conta salário, sendo o candidato o

titular (cartão, extrato, contrato);
n) Passaporte (obrigatório se for estrangeiro);
o) Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso do

Sul (se tiver);
 
1.3. Deverão ser preenchidos, assinados, digitalizados e

anexados, OBRIGATORIAMENTE, no ato da matrícula on-line, os seguintes
documentos:

a) Formulário Cadastro Para Residência Médica/Residência
Multiprofissional (ANEXO I); e 

b) Ficha Cadastral de Matrícula (ANEXO II).
 
1.4. Deverão ser impressos, preenchidos, assinados, e

entregues pessoalmente, OBRIGATORIAMENTE, no primeiro dia de
atividades (22 de março de 2021) no Humap-UFMS/Ebserh, os seguintes
documentos:

a) Formulário do CORE (ANEXO III);
b) Formulário do SISREG (ANEXO IV); e
c) Formulário CNES (ANEXO V).
 
As dúvidas quanto ao Edital poderão ser esclarecidas pelo e-

mail coreme.propp@ufms.br / gep.humap@ebserh.gov.br ou pelo telefone
(67) 3345-3057.
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2. CANDIDATOS CONVOCADOS PARA MATRÍCULAS DE
2ª CHAMADA

 
INFECTOLOGIA

INSCRIÇÃO CANDIDATO
202196020 Ivan Luiz Gayoso
202195984 Fabio Nunes Oliveira

 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

INSCRIÇÃO CANDIDATO
202196013 Lucas Feitosa Malzac

 
 

MARCELO LUIZ BRANDÃO VILELA
 
 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Luiz
Brandao Vilela, Diretor(a), em 21/03/2021, às 21:26,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2468286 e o código CRC
7CABB7AC.

GABINETE DA DIREÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000341/2021-55 SEI nº 2468286
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