
                                                                                                    

 

DO ATO DA MATRÍCULA 

Para matricular-se o(a) candidato(a) aprovado(a) deverá entregar, pessoalmente ou por 
procuração, com firma reconhecida, à COREMU/UNIFESP – Campus São Paulo, Rua Botucatu, 
740 -1º andar -Vila Clementino -São Paulo –SP, TODA a documentação abaixo: 

 02 (duas) cópias da ficha de cadastro devidamente preenchida; 
 01 (uma) ficha de crachá preenchida e com a foto (recente e colorida) já colada, disponível 
no endereço eletrônico http://www.proec.unifesp.br (item Residência Multiprofissional);  
 01 (uma) fotocópia, autenticada, do diploma de graduação (FRENTE E VERSO) ou 
certidão de colação de grau ou declaração de colação de grau ou  
ORIGINAL da declaração de conclusão da graduação em papel timbrado, com data de 2020, 
com a data prevista para a colação de grau, assinado pelo responsável da instituição que assina 
o diploma. 

A declaração de conclusão da graduação será aceita a título provisório, para fins de matrícula do 
candidato. No entanto, a cópia do diploma da graduação, com a apresentação do original para 
comprovação, deverá ser apresentada pelo residente até 31/08/2020, sob pena de não lhe ser 
deferida a rematrícula para o ano seguinte; 

 02 (duas) fotocópias, legíveis, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de 
regularização do mesmo, que pode ser obtido no endereço eletrônico da Receita Federal; 
 02 (duas) fotocópias, legíveis, da Cédula de Identidade; 
 02 (duas) fotocópias, legíveis, do Título de Eleitor e do comprovante de quitação com a 
Justiça Eleitoral, que pode ser obtido no endereço eletrônico da Justiça Eleitoral; 
 02 (duas) fotocópias, legíveis, do comprovante de inscrição no INSS, que pode ser obtido 
no endereço eletrônico da Previdência Social; 
 01 (uma) fotocópia, legível, do comprovante da situação militar, para os candidatos do sexo 
masculino; 
 02 (duas) fotocópias, legíveis, do comprovante de conta corrente ativa no Banco do Brasil, 
em nome do candidato; 
 Comprovante, original, do pagamento da taxa de expediente no valor de R$ 70,00 (setenta 
reais), conforme instruções constantes da página eletrônica da COREMU/Unifesp; 
 02 (duas) fotocópias, legíveis, da carteira do conselho de classe. Na impossibilidade 
de apresentação no ato da matrícula o candidato tem até 28 de fevereiro de 2020 para 
entregar, na secretaria da COREMU, sob pena de desligamento em 01/03/2020. 

A matrícula implicará no compromisso de aceitação, por parte do(a) candidato(a), das 
disposições estabelecidas pelo Regimento Geral da Residência Multiprofissional em Saúde e em 
Área Profissional da Saúde da UNIFESP; 

 

CANDIDATO ESTRANGEIRO E BRASILEIRO COM GRADUAÇÃO NO EXTERIOR: Além dos 
documentos listados acima, os candidatos brasileiros com curso no exterior deverão apresentar 
cópia e original do diploma revalidado por Universidade Pública Brasileira, na forma da lei e, se 
estrangeiro, também deverá apresentar cópia e original do visto de permanência, proficiência da 
Língua Portuguesa comprovada por instituição oficial (CELPE-BRAS) e registro nos respectivos 
Conselhos Regionais de acordo com a Resolução CNE/CES nº 01, de 28 de janeiro de 2002, 
alterada pela Resolução CNE/CES nº 8, de 04 de outubro de 2007. 


