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ATENÇÃO CONVOCADOS! 

2ª CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES – RESIDÊNCIA MÉDICA  

Chamada do dia 01/02/2023  

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS  

ESPECIALIDADE  CANDIDATO CONVOCADO  

Anestesiologia  
115241780  

115240516  

Cardiologia 
115231290 

115242752 

Clínica Médica  

115243863  

115242706  

115241731  

Cirurgia Geral  

115244217  

115241864  

115239718  
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ATENÇÃO CONVOCADOS! 

2ª CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES – RESIDÊNCIA MÉDICA  

Chamada do dia 01/02/2023  

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS  

ESPECIALIDADE  CANDIDATO CONVOCADO  

Cirurgia Vascular  115241604  

Medicina Intensiva  
115240301  

115241663  

Nefrologia  
115228073  

115225756  

Oftalmologia  115241466  

Ortopedia e Traumatologia  115241477  
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ATENÇÃO CONVOCADOS! 

2ª CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES – RESIDÊNCIA MÉDICA  

Chamada do dia 01/02/2023  

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS  

Pediatria  115234738  

  

Para a efetivação da matrícula, o candidato excedente convocado deverá realizar a assinatura do Contrato de Prestação 

de Serviço / Termo de Compromisso, até as 18 horas do dia 02/02/2023, por meio do link que será enviado para endereço 

de e-mail cadastrado no ato de inscrição no dia 01/02/2023.  

  

• A matrícula será considerada efetiva somente após os procedimentos informados acima, em conformidade com o item 2.1 do 

Edital de Matrícula do Processo Seletivo de Residência Médica 2023 - Hospital Universitário Ciências Médicas.  

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

o dia 03/02/2023.  

• 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 

PósGraduação Ciências Médicas-MG caso o prazo e o procedimento não sejam corretamente cumpridos e realizados.  
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• 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.  

  


