
 

 
 

DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA 
 
 
 

Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no dia 29 de 

março de 2021, presencialmente, no Centro de Inovação, Ensino e Pesquisa, 

SMHS – Área Especial, Quadra 301 – Ed. CPD/CIEP, Térreo, em frente ao 

Pronto Socorro do Hospital de Base - Brasília/DF, das 08h30min às 11h30min e 

das 13h30min às 16h30min, efetuando ou a entrega de todos os documentos 

autenticados exigidos no Edital ou documento original com entrega da cópia 

para conferência no dia. São eles: 

a)  Comprovante de depósito da matrícula no valor de R$100,00 para a conta 

Banco: 70 – BRB Agência: 0215 – HBDF Conta: 215.009.647-6, CNPJ: 

 28.481.233/0001-72. 

b) Diploma de graduação (frente e verso na mesma folha). Os candidatos que 

ainda não possuem diploma de graduação deverão apresentar declaração de 

conclusão de curso, informando data da colação de grau, já realizada, em papel 

timbrado, devidamente carimbada e assinada. A data desta declaração não 

poderá ultrapassar o período de dois (2) anos anteriores à data de divulgação 

do presente documento. Neste caso, será necessária a apresentação de 

declaração em que também constem a Portaria de Reconhecimento do Curso e 

a data de sua publicação no Diário Oficial da União. No caso de candidato que 

tenha obtido sua graduação no exterior, deverá apresentar cópia autenticada 

de seu diploma devidamente revalidado no Brasil; 

c) Título de especialista exigido no Edital; 

d) Inscrição no Conselho de sua categoria profissional na Regional do seu 

Estado; 

e) Carteira de identidade em que conste o campo naturalidade (frente e verso 

na mesma folha); 

f) CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso conste o número na 

carteira de identidade; 

g) 1 (uma) fotografia 3x4, recente, com o nome completo do candidato escrito no 

verso. Não serão aceitas fotos escaneadas; 

h) Foto cópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome 

em relação ao diploma de graduação; 



 

 
i) Comprovante de vacinação atualizado, especialmente as vacinas contra 

Difteria, Tétano e Hepatite B; 

j) Certidão de nada consta do Conselho Profissional atualizado; 

k) Termo de Compromisso (disponibilizado no ato da matrícula). 

l) Todos os documentos comprobatórios citados na análise curricular poderão 

ser solicitados pela Comissão de Seleção dos Programas de Residências 

Multiprofissionais no ato da matrícula. 

 
 
 

Brasília, 22 de março de 2021 

COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS 
MULTIPROFISSIONAIS 


