Orientações para a Matrícula
Para os candidatos convocados é de obrigatoriedade que compareça á Secretaria Acadêmica, nas respectivas datas
indicada no item “Matrícula dos Convocados”, portando todos os documentos listados conforme abaixo:
Horário: 09:00 as 15:00
Endereço: Avenida dos Andradas, nº 2688. Bairro Santa Efigênia. Belo Horizonte/ MG

















2 (duas) fotos 3 x 4 recentes;
Cópia autenticada e uma cópia simples da Cédula de Identidade (RG);
Cópia autenticada e uma cópia simples do CPF;
Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Original e cópia do Comprovante de endereço;
Original e cópia do Certificado de reservista (para candidatos masculinos);
Original e duas Cópias da Carteira do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais ou protocolo da solicitação
do CRM junto ao órgão competente.
Cópia autenticada do Diploma do curso de Medicina.
Cópia autenticada e uma cópia simples do Comprovante dos Programas exigidos como pré-requisito, quando for o
caso.
Laudo Médico (atestado informando que o candidato está apto a exercer a função).
Original e uma cópia simples do título de eleitor e comprovante eleitoral da última eleição.
Cópia do Cartão de Vacinação atualizado.
Número do PIS/PASEP ou inscrição na Previdência Social – NIT (Número de identificação do trabalhador) que pode
ser obtido no site: https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml
2 (duas) vias do Termo de adesão contratual impresso e assinado pelo candidato em concordância contratual com
a SANTA CASA BH (disponível no e-mail do candidato). *
Conta Salário do Banco Bradesco para Residência Médica e Multiprofissional e Especialização Multiprofissional.
Comprovante de Pagamento da matricula para Especialização Médica e Multiprofissional. (estará disponível
maquina de cartão no local).

*O Contrato estará disponível no local para leitura do candidato.
Informações importantes:






Não se esqueça de autenticar os documentos em cartório.
O EP não possui máquina de Xerox- levem as cópias dos documentos com você.
O agendamento do boleto bancário não é considerado comprovante de pagamento.
A abertura de conta poderá ser realizada no dia da matrícula em Banco conveniado.
A matrícula poderá ser realizada por um representante, através de procuração por instrumento público ou
particular, conforme sugestão apresentada no ANEXO II do Edital, com firma reconhecida, acompanhada de cópia
autenticada do documento de identidade do representante, bem como da documentação citada neste Edital. A
procuração ficará retida na secretaria do Ensino e Pesquisa – SCBH.

Estamos à disposição.
Atenciosamente,.
Residência e Especialização Médica
Santa Casa BH Ensino e Pesquisa
Av. dos Andradas, nº 2.688 - Santa Efigênia
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.260-070
(31) 3238-8249 | 3238-8977| 9-8222-7914
santacasabh.org.br
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