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Prezado aprovado, 

 

Parabéns por ter sido selecionado! Seja bem-vindo ao Programa de Residência Médica da 

Universidade Federal de Viçosa.  

 

Este ano, em razão da pandemia, o processo de matrícula será todo realizado virtualmente. Assim, 

para evitar problemas e atrasos, esteja atento a completude dos documentos enviados bem como sua 

legibilidade. 

 

Orientações: 

 

 Todos os documentos abaixo deverão ser enviados dentro do prazo estabelecido na sua 

convocação para o e-mail: coreme@ufv.br.   

 

OBS: Os documentos devem ser enviados em formato PDF, (a foto pode ser em outro formato), e 

devem ser digitalizados do documento original. Ao fazer o envio dos documentos eles devem ser 

enviados em arquivo ÚNICO.  

 
 Comprovante de convocação; 

 Foto 3X4 recente; 

 Cédula de Identidade; 

 Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

 Comprovante de endereço; 

 Comprovante que estar em dia com o Serviço Militar (candidato masculino);  

 Comprovante de Inscrição em Conselho Regional de Medicina; 

 Diploma de conclusão do Curso de Medicina; 

 Comprovante de realização dos Programas exigidos como pré-requisito, quando for o caso;  

 CPF e Certidão de regularização do CPF junto à Receita Federal: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp;  

 Cartão ou Extrato do PIS/PASEP (caso o candidato não tenha deverá providenciá-lo junto ao INSS 

como contribuinte individual) Em caso de perda do cartão, favor solicitar o extrato junto ao Banco 

do Brasil ou CEF;  

 Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição ou Título de Eleitor mais a certidão de 

quitação eleitoral, ver: http://www.tse.jus.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm; 
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 Certidão de nascimento de filhos (caso tenha); 

 Cópias do CPF e RG de todos os dependentes (caso tenha) – cônjuge, filhos e outros, (Obs: CPF é 

obrigatório para todos os dependentes de todas as idades – RG é obrigatório para todos os 

dependentes com idade superior a 18 anos); 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social (Páginas de Identificação, páginas relativas aos contratos 

de trabalho e a próxima página em branco. Caso o candidato não tenha dados de emprego registrado 

em carteira, deverá apresentar os dados de identificação e a primeira página de emprego – Contrato 

de Trabalho -  em branco); 

 Comprovante de dados bancários (para fins de recebimento), contendo: Banco; número da agência 

com dígito; local da agência; e número da conta corrente/salário com dígito (somente são aceitos os 

bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Sicoob); 

 Histórico da Graduação. 

 

Os exames solicitados no edital serão apresentados ao médico do trabalho da UFV no ato do exame 

admissional que será agendado posteriormente.  

 

Não serão efetuadas matrículas de candidatos (as) aprovado (as) que não apresentarem, na 

íntegra, os documentos exigidos dentro do prazo de convocação.  

 

Após matriculado, caso optar pela desistência da vaga, por gentileza, informe assim que possível 

para o e-mail coreme@ufv.br. Lembre-se, isso abre a possibilidade de chamarmos o próximo 

candidato na lista de classificação.  

 

Dúvidas quanto a sua matrícula, envie para o e-mail: coreme@ufv.br. Estamos aqui para ajudá-lo e 

para tornar o processo de matrícula o mais seguro possível. 

Viçosa, 27 de janeiro de 2021 
 

 

 

 

 

Denise Cristina Rodrigues 

Coordenadora da COREME 

Universidade Federal de Viçosa 
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