
 
 

INFORMAÇÕES DE MATRÍCULA ENARE 2
 

 
1. Da Instituição  

 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
 

 
2. Do procedimento de matrícula na instituição

 
ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA OS PROGRAMAS DE 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DA 
 
1 - DA MATRÍCULA 

1.1 - Os candidatos constantes na lista de aprovados deverão efetuar a matrícula acessando o link
https://forms.gle/3uG9gnpTv1edTrZd7 , a partir do dia 15 de fevereiro de 2022 e anexar todos os documentos 
exigidos em um único arquivo em formato PDF;
 
1.2 - Não será permitida, ao candidato, a realização 
uma instituição. Se já matriculado em alguma instituição, o candidato convocado deverá proceder ao 
cancelamento da matrícula para efetuar a nova matrícula referente a este processo seletivo. Matrículas 
simultâneas implicarão a perda de todas as vagas;
 
1.3 - É vedada a matrícula simultânea do residente em quaisquer cursos de graduação e pós
presencial ou à distância; 
 
1.4 - No ato da matrícula, deve-se enviar,
documentos, a serem inseridos no mesmo formulário (
a) Cédula de Identidade (frente e verso);
b) CPF; 
c) PIS/PASEP e Carteira de trabalho (frente e
d) Título de Eleitor e comprovante de quitação ou votação na última eleição;
e) Foto 3 x 4, recente; 
f) Comprovante de endereço residencial;
g) Diploma de graduação ou Declaração de conclusão de curso emitida pela Instituição de Ensino, conforme a 
formação do candidato e a opção de inscrição neste processo seletivo;
h) Fotocópia do registro profissional ou comprovante (protocolo) de inscrição no respectivo Órgão de Cla
Profissional (COREN, CRF, CRO, CRP, CRESS), conforme a formação do candidato e a opção de inscrição neste 
processo seletivo; 
i) Comprovantes de estar em dia com o Serviço Militar (homens);
j) Comprovante de titularidade de conta bancária;
k) Nº Cartão Nacional SUS (CNS); 
l) Cartão de vacinação atualizado e comprovação de vacinação para Coronavírus, Tétano, Sarampo, Difteria e 
Hepatite B. 
Para digitalização, recomendamos o aplicativo CamScanner 
Android e IOS nos links abaixo: 
IOS: https://apps.apple.com/us/app/camscanner
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=pt&gl=US

ENARE 2021/2022 – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL/UNIPROFISSIONAL

(UEPG) 

na instituição 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA OS PROGRAMAS DE 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DA HU/UEPG NO ENARE – 2022

Os candidatos constantes na lista de aprovados deverão efetuar a matrícula acessando o link
, a partir do dia 15 de fevereiro de 2022 e anexar todos os documentos 

exigidos em um único arquivo em formato PDF; 

Não será permitida, ao candidato, a realização de matrícula em Programas de Residências em mais de 
uma instituição. Se já matriculado em alguma instituição, o candidato convocado deverá proceder ao 
cancelamento da matrícula para efetuar a nova matrícula referente a este processo seletivo. Matrículas 

carão a perda de todas as vagas; 

É vedada a matrícula simultânea do residente em quaisquer cursos de graduação e pós

se enviar, em arquivo único no formato PDF, cópias legíveis dos seguintes 
documentos, a serem inseridos no mesmo formulário (https://forms.gle/3uG9gnpTv1edTrZd7

; 

(frente e verso) e data do primeiro emprego (se tiver);
d) Título de Eleitor e comprovante de quitação ou votação na última eleição; 

f) Comprovante de endereço residencial; 
u Declaração de conclusão de curso emitida pela Instituição de Ensino, conforme a 

formação do candidato e a opção de inscrição neste processo seletivo; 
h) Fotocópia do registro profissional ou comprovante (protocolo) de inscrição no respectivo Órgão de Cla
Profissional (COREN, CRF, CRO, CRP, CRESS), conforme a formação do candidato e a opção de inscrição neste 

i) Comprovantes de estar em dia com o Serviço Militar (homens); 
j) Comprovante de titularidade de conta bancária; 

Cartão de vacinação atualizado e comprovação de vacinação para Coronavírus, Tétano, Sarampo, Difteria e 

Para digitalização, recomendamos o aplicativo CamScanner - PDF, disponível nas lojas de aplicativo para 

https://apps.apple.com/us/app/camscanner-pdf-scanner-app/id388627783 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=pt&gl=US

 

ULTIPROFISSIONAL/UNIPROFISSIONAL 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA OS PROGRAMAS DE 
2022 

Os candidatos constantes na lista de aprovados deverão efetuar a matrícula acessando o link 
, a partir do dia 15 de fevereiro de 2022 e anexar todos os documentos 

de matrícula em Programas de Residências em mais de 
uma instituição. Se já matriculado em alguma instituição, o candidato convocado deverá proceder ao 
cancelamento da matrícula para efetuar a nova matrícula referente a este processo seletivo. Matrículas 

É vedada a matrícula simultânea do residente em quaisquer cursos de graduação e pós-graduação 

em arquivo único no formato PDF, cópias legíveis dos seguintes 
https://forms.gle/3uG9gnpTv1edTrZd7 ): 

; 

u Declaração de conclusão de curso emitida pela Instituição de Ensino, conforme a 

h) Fotocópia do registro profissional ou comprovante (protocolo) de inscrição no respectivo Órgão de Classe 
Profissional (COREN, CRF, CRO, CRP, CRESS), conforme a formação do candidato e a opção de inscrição neste 

Cartão de vacinação atualizado e comprovação de vacinação para Coronavírus, Tétano, Sarampo, Difteria e 

PDF, disponível nas lojas de aplicativo para 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=pt&gl=US 



 
1.5 - Os candidatos que se encontram com vaga assegurada, por estarem prestando Serviço Militar obrigatório, 
deverão obedecer normalmente os subitens 1.1 a 1.4. 
 
1.6 - Matrículas de pessoas com deficiência deverão proceder conforme edital ENARE - Item 5 do EDITAL Nº 
2/2021 1 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE UNIPROFISSIONAL E 
MULTIPROFISSIONAL 2021/2022 e obedecer normalmente os subitens 1.1 a 1.4. 
 

 
3. Dos Documentos necessários para matrícula na instituição  

 
Formulário Google Forms, disponível no link https://forms.gle/3uG9gnpTv1edTrZd7. 
 

 
4. Das Etapas e Prazos 
 

As matrículas serão realizadas no período de 15/02/2022 a 20/02/2022. 
No caso de vagas remanescentes, novas convocações poderão ocorrer para matrículas até 30/03/2022.  

 
 

5. Das Informações adicionais  
 
No início das atividades, serão requeridas as ciências dos termos de responsabilidade e compromisso. 
A declaração de conclusão será aceita a título provisório, para fins de matrícula do candidato, sendo que o 
diploma de graduação deverá ser apresentado à COREMU até o dia 31/05/2022. 
O candidato é responsável por manter-se atento para não perder os prazos de convocação publicados no 
endereço eletrônico do Enare, https://enare.ebserh.gov.br. 

 
 

6. Das Informações de contato na instituição  
 
Em caso de dúvidas ou informações, entrar em contato através do telefone: (42) 3311-8370, ou pelo e-
mail: hu.dac@uepg.br. 
 

 
7. Do Responsável na instituição 

 
Profª Drª  Jacy Aurelia Vieira de Sousa  
Coordenadora da COREMU HURCG/UEPG 
 
Profª Drª  Fabiana Bucholdz Teixeira Alves 
Diretora Acadêmica HURCG/UEPG 
 


