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Processo Seletivo do Programa de Residência Médica 2022.
4º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE MATRÍCULA.

O coordenador da COREME do Centro Universitário Padre Albino, à vista dos
resultados do Processo Seletivo institucional para vagas do Programa de Residência Médica,
realizado em 17 de Fevereiro de 2022.

Convoca os candidatos abaixo, constantes da classificação geral por ordem alfabética,
para matrícula nos dias 03 e 04 de Fevereiro de 2022, no horário das 8 às 17h.

Programa Residência Médica
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Nome

Cynthia Sperandio

Os candidatos convocados deverão realizar sua matrícula, pessoalmente ou por
procuração (Reconhecimento de firma em cartório). A matrícula será realizada na Secretaria
da Coreme, nos dias determinados nos editais. Na matrícula, deverá ser fornecida 01
fotocópia dos seguintes documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificado de Conclusão em Medicina
02 foto 3x4
RG - Cédula de Identidade
CPF
CRM ou protocolo de emissão de documento
Título de Eleitor
Certidão de Nascimento/Casamento
Documento Militar (quando do sexo masculino)
Número de inscrição como contribuinte individual do INSS (PIS) NIT.
Carteira de vacinação completa
Certificado de Conclusão ou declaração equivalente que o candidato está concluindo o
último ano com término previsto para 28/02/2022 de Pré-Requisito completo em
Residência Médica em programa reconhecido pela CNRM-MEC, registro no CRM de
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acordo com a resolução CFM nº1831/2008 e nº1832/2008 . A não efetivação da
matrícula no prazo estipulado implica em desistência da vaga em caráter irrevogável.
• Formulário de matrícula e termo de outorga (se identificar com nome completo e
especialização, solicitar através coreme@unifipa.com.br).

Catanduva, 02 de Março de 2022.

Dr. Eduardo Marques da Silva
Comissão de Residência Médica
Coordenador - UNIFIPA

A UNIFIPA dá ciência ao candidato que o tratamento de seus dados, sensíveis ou não, estão de acordo com a Lei nº 13.709/2018
(LGPD) e que os mesmos são para fins acadêmicos.
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