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EDITAL DE MATRÍCULA 01/2021  

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN - torna 
público para conhecimento de todos os classificados no Programa de Residência em 
ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE COM CONCENTRAÇÃO EM CIRURGIA E 
TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS -ODONTOLOGIA/2020, que: 
 
Período de matrícula: 01 a 03 de março de 2021. 
 
Local:  
 
Opção 1: Secretaria da COREMU/HUOL-UFRN, das 9:00-11:00 h caso queira fazer a 
matrícula de forma presencial. 
 
Opção 2: via internet, devendo enviar a documentação para o email: 
coremu.ufrn@yahoo.com.br 
 
Documentos necessários:  
 
a) Documento de identidade com foto - RG, carteira de habilitação ou carteira de registro 
profissional ou passaporte; (frente e verso) 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF; (frente e verso) 
c) Para estrangeiros – passaporte; 
d) Título de eleitor e certidão de quitação com as obrigações eleitorais; (frente e verso) 
e) Certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino; 
f) Cópia do Cartão de Vacinação em dia/atualizado. 
g) Documento de Registro do Conselho de Classe Profissional (frente e verso) 
h) Certidão de quitação e regularidade com o conselho de classe 
i) Cartão de inscrição no PIS/PASEP, caso o tenha (já possui esta inscrição pessoas que 
já tiveram vínculo empregatício formal); 
j) Número de conta corrente em nome do candidato (não pode ser conta conjunta) no 
Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal ou Banco Santander; 



k) 1 (uma) fotografia 3x4; 
l) Documento de contratação de apólice individual de seguro de vida, com vigência para 
o período integral da residência (36 meses); 
m) Diploma de curso de graduação ou documento oficial de conclusão do curso de 
graduação, expedido pela Coordenação do Curso da Instituição de Ensino Superior, com 
a data de colação de grau anterior ao 1° dia de início das atividades da Residência em 
março de 2021. (frente e verso). 
n) Diploma de curso de graduação ou documento oficial de conclusão do curso de 
graduação, expedido pela Coordenação do Curso da Instituição de Ensino Superior, com 
a data de colação de grau anterior ao 1° dia de início das atividades da Residência em 04 
de março de 2021. (frente e verso) 
o) No caso de profissional de saúde estrangeiro, possuir o certificado de proficiência em 
língua portuguesa – CELPE – Brasil, 
p) Diploma de graduação revalidado no Brasil 
q) No caso de profissional cursando algum programa de pós-graduação scricto sensu ou 
de residência, possuir declaração de término do curso até 06 de março de 2021. 
r) Termo de compromisso assinado. 
s) Comprovante de residência. (moradia) 
u) Número de telefone móvel. (celular) 
v) email para contato. 
 
 
OBS: se digital deve estar de forma legível e nítida com resolução mínima de 300dpi, 
formato PDF, frente e verso. 
 
 
Outras Informações: 
 
a) O candidato que não efetuar o cadastro de matrícula no período estabelecido neste 
Edital e na forma estabelecida será excluído deste processo de ingresso; 
 
b) Em nenhuma hipótese, serão aceitos pedidos de cadastro de matrícula em sítios, prazos 
e horários diferentes dos indicados neste Edital. 
 
c) O candidato com cadastro de matrícula efetivado e desistente da vaga deverá 
formalizar, em até 02 dois dias, a desistência por meio de uma carta entregue à secretaria 
do programa de residência ou enviada por e-mail, em versão digital assinada e datada. 
 
d) Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão analisados pela 
Comperve, pela Comissão de Residências em Saúde da Pró-reitoria de Pós-graduação 
(CRS/PPG/UFRN) e pela Comissão da Residência Multiprofissional em Saúde 
(COREMU/UFRN) 
 
.... 
 
Natal, 26 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 



Dr. Rubens Maribondo do Nascimento 
Pró-Reitor de Pós-graduação da UFRN 
 
Dr. Stênio Gomes da Silveira 
Superintendente do HUOL 
 
Dra. Deborah Dinorah de Sá Mororó 
Coordenadora da COREMU/UFRN 
 
Dr. Adriano Rocha Germano 
Coordenador do Programa em CTBMF HUOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
 
 

Eu, __________________________________________________________, estou 
ciente que o programa 
de pós-graduação lato sensu, na modalidade de Residência em Área Profissional em 
Saúde (Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais) da UFRN, caracteriza se por 
treinamento em serviço, com carga horária de 60 horas semanais, exigindo dedicação 
exclusiva do residente durante os 03 anos de duração do curso. Desta forma, afirmo 
que cumprirei com as atividades contidas no Projeto Pedagógico. Estas atividades serão 
desenvolvidas em cenários de práticas diversos, na cidade de Natal, relacionado à linha 
de cuidado. 
Além disso, declaro que não tenho nenhum vínculo empregatício em exercício (ativo) 
com qualquer órgão público, privado ou de atividades autônomas lucrativas e/ou 
vínculo ativo em programas de pós-graduação scricto sensu ou de residência, ou demais 
atividades formativas que necessitem de dispensa da carga horária das 60 horas 
semanais, tendo em vista o cumprimento da dedicação exclusiva ao programa exigida 
por meio da Lei n° 11.129 de 30 de junho de 2005. Também informo que não concluí 
mais de um (01) programa de residência multiprofissional. Estou ciente, que caso haja 
alguma documentação pendente no ato do cadastro de matrícula, invalidará o cadastro 
matrícula. 
 
 
 
 
(Local, UF) - (Data: DD/MM/AAAA) 
 
 
 
 
____________________________________________ 
(Assinatura do candidato) 
 
 
 
 
____________________________________________ 
(Assinatura do Coordenador do PRMS) 
 
 
 
 
 
 
 


