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ATENÇÃO CONVOCADOS! 

5ª CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES - ESPECIALIZAÇÃO HOSPITALAR 

Chamada do dia 23/02/2022 

BIOCOR INSTITUTO 

ESPECIALIDADE CANDIDATO CONVOCADO 

Endoscopia Digestiva 10984227 

HOSPITAL FELÍCIO ROCHO 

ESPECIALIDADE CANDIDATO CONVOCADO 

Anestesiologia 109835382 

Mastologia 10981936 
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ATENÇÃO CONVOCADOS! 

5ª CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES - ESPECIALIZAÇÃO HOSPITALAR 

Chamada do dia 23/02/2022 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS-MG 

ESPECIALIDADE CANDIDATO CONVOCADO 

Anestesiologia 109833904 

Cirurgia Plástica  10984900 

Oftalmologia 109835519 

HOSPITAL VILA DA SERRA 

ESPECIALIDADE CANDIDATO CONVOCADO 

Anestesiologia 109818596 
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ATENÇÃO CONVOCADOS! 

5ª CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES - ESPECIALIZAÇÃO HOSPITALAR 

Chamada do dia 23/02/2022 

REDE MATER DEI DE SAÚDE 

ESPECIALIDADE CANDIDATO CONVOCADO 

Cardiologia 
109833948 
10982835 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
109825617 
109827815 
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Para a efetivação da matrícula, o candidato excedente convocado deverá realizar a assinatura do Contrato de 

Prestação de Serviço / Termo de Compromisso, bem como, realizar o pagamento do boleto bancário referente à 

1ª mensalidade do curso pretendido até as 23h59min do dia 25/02/2022, por meio do link que será enviado 

para endereço de e-mail cadastrado no ato de inscrição no dia 23/02/2022.  

 

• A matrícula será considerada efetiva somente após os procedimentos informados acima, em conformidade com 

o item 2.2 do Edital de Matrícula do Processo Seletivo de Pós-Graduação Lato Sensu / Treinamento em Serviço / 

Programa de Capacitação 2022. 

• O processo de efetivação da matrícula encerrará às 23h59min do dia 25/02/2022, não sendo possível realizar 

qualquer procedimento após esse prazo.  

• Após a finalização dos procedimentos acima, o candidato irá receber um e-mail informando da conclusão de sua 

matrícula, até o dia 28/02/2022. 

• É responsabilidade exclusiva do candidato a realização de todos os procedimentos acima, conforme Edital de 

Matrícula, bem como a verificação da caixa de e-mail (inclusive na caixa de spam e lixo eletrônico, alguns e-mails 

podem ser direcionados para essas pastas, automaticamente) no qual será encaminhada a convocação no 

processo seletivo, não se responsabilizando a Pós-Graduação Ciências Médicas-MG caso o prazo e o 

procedimento não sejam corretamente cumpridos e realizados. 

•  Será eliminado o candidato que deixar de realizar os procedimentos acima e conforme previsto no Edital de 

Matrícula ou que realizá-los fora do prazo estabelecido. 

• O candidato poderá manifestar sua desistência da vaga por meio do e-mail: matricula.pgcm@feluma.org.br 

 

mailto:matricula.pgcm@feluma.org.br

