COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
Edital nº 08/2019
A Universidade Federal do Paraná, por sua Comissão de Residência Multiprofissional – COREMU, torna pública a 1ª
Convocação de Suplentes às vagas remanescentes no processo de seleção dos candidatos ao Programa de
Residência em Área Profissional da Saúde em Medicina Veterinária – Campus Palotina, o qual é regulamentado
pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005 e suas complementações; pelas Resoluções vigentes do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR e pelas deliberações da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional
em Saúde/Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação.
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Os candidatos convocados deverão efetuar a matrícula online e presencial conforme o especificado neste
Informativo.
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Para a matrícula online, o candidato deve acessar o endereço eletrônico www.nc.ufpr.br no período
compreendido entre às 15h00min do dia 28 até as 12h00min do dia 31 de janeiro de 2019 e preencher o
formulário.
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Após o preenchimento e envio do formulário, o sistema emitirá três documentos: comprovante de matrícula,
contrato e ficha cadastral, cabendo ao candidato a responsabilidade de imprimi-los.
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Todos os candidatos convocados deverão, obrigatoriamente, efetuar sua matrícula presencial, sob pena de
desclassificação.
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Por ocasião da matrícula presencial, o candidato deverá apresentar o comprovante de matrícula, o contrato e
a ficha cadastral, como também todos os documentos (originais e cópias) constantes no item 12.6 do Edital nº
42/2018.

5.1

Se o candidato estiver impossibilitado de comparecer à matrícula presencial, seu representante deverá
entregar procuração pública ou instrumento particular, desde que, com firma reconhecida em cartório. No
caso do representante legal estiver de posse do documento oficial de identificação do candidato, o
reconhecimento de firma em cartório está dispensado.
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Para todos os programas a matrícula presencial será realizada no Hospital Veterinário da UFPR – Campus
Palotina, localizado na Rua Pioneiro, nº 2.153, Jardim Dallas – Palotina/PR, às 07h15min do dia 01 de
março de 2019.

Curitiba, 28 de janeiro de 2019.

Prof.ª Dr.ª Marilene Machado Silva
Coordenadora do Programa de Residência em Medicina Veterinária – Campus Palotina

Prof Dr. Nelson Luis Mello Fernandes
Diretor do Hospital Veterinário – Setor Palotina

Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca
Reitor da UFPR
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