
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM – FAMUC 

PROCESSO SELETIVO – PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2013 

EDITAL  01/2013 

Contagem, 20 de março de 2013. 

Nota importante: 

Item 10 – Da matrícula 

1) Conforme Edital, item 10 e subitens, o candidato classificado nas vagas do programa, 

de acordo com o item 2.5  deverão comparecer no dia 21 de março de 2013 no Centro 

de Estudos e Maternidade Municipal de Contagem, situado na Avenida João César de 

Oliveira, no 4.495, Eldorado, Contagem/MG, no horário de 08h as 17h para realização 

da matrícula (1ª. chamada), portando os seguintes documentos (cópia e original): 

a) Certidão de Nascimento ou de Casamento (ou equivalente) 

b) Registro de Identidade 

c) Título de Eleitor e os comprovantes de votação da  última eleição 

d) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF 

e) Certificado de Reservista, se do sexo masculino     

f) Cartão PIS/PASEP 

g) Atestado Médico Admissional 

h) Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para a vaga 

pretendida 

i) Histórico Escolar 

j) 02 (duas) fotografias 3x4 

k) Registro no Conselho do Estado de Minas Gerais ou requerimento/protocolo de 

transferência do domicílio profissional 

l) Atestado de Bons Antecedentes emitido por Posto de Identificação da Polícia Civil 

m) Curriculum Lattes com cópia do comprovante 

n) Comprovante de endereço recente 

o) Dados bancários do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal 

Obs: Os classificados nas vagas que não tiverem conta corrente nos Bancos acima, 

deverão providenciar a abertura no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (não 

pode ser conta salário ou poupança) 

 

2) A lista de convocação para a matrícula na 2ª. chamada (se houver)  será divulgada e 

realizada no dia 25 de março de 2013 no endereço e horário acima mencionados.  

Atenciosamente, 
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