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COMUNICADO OFICIAL Nº 5 
 
O Superintendente Geral do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), por meio da 
Coordenação de Seleção Acadêmica, de acordo as disposições da legislação em vigor, torna 
públicas: 

 

 

INFORMAÇÕES PARA A MATRÍCULA NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

Local: 

Comissão de Residência Médica (COREME) – Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP). 
Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 – Prédio do Serviço de Emergência – 6º andar. 
Centro – Niterói/RJ. 

 

Documentação Necessária: 

O candidato convocado para matrícula deverá apresentar os seguintes documentos como condição 
para a formalização da sua matrícula: 
Atenção: Trazer uma original e fotocópia simples dos seguintes documentos: 

 
a) documento de identidade dentre os enumerados no subitem 5.6 do Capítulo V do Edital; 
b) título de eleitor e comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral; 

c) certificado de reservista ou prova de estar em dia com as suas obrigações militares, para os 
candidatos do sexo masculino; 

d) cédula de identidade expedida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de 

Janeiro; 

e) cadastro de Pessoa Física (CPF), caso tal número não conste do documento de identidade 
apresentado; 

f) número de inscrição no INSS; 

g) certificado de conclusão do pré-requisito exigido para a especialidade, conforme o Anexo II do 
Edital, quando for o caso; 
h) uma (01) foto 3x4 recente, colorida (fundo branco); e 

i) aos candidatos que tenham concluído Curso de Graduação em Instituição de Ensino Superior 
Estrangeira, apresentar comprovação de atendimento às exigências do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), conforme Resolução CFM N0 1832/2008. 

 
Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias não autenticadas quando 
não apresentadas junto com o documento original. 
A falta de qualquer dos documentos descritos no subitem 10.2 do Edital poderá implicar a não 
efetivação da matrícula junto à COREME. 
O candidato convocado para matrícula deverá apresentar os comprovantes de vacinações MMR 
(triviral)*, dupla/adulto (difteria e tétano), influenza e contra Hepatite B. 

 
(*) ATENÇÃO: Para as candidatas do sexo feminino, esta vacina não deve ser feita em caso de 
suspeita de gravidez e, se proceder à vacinação, evitar engravidar nos 90 (noventa) dias após a 
vacinação.



 

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA CONFORME PROGRAMA: 
 

DATA HORÁRIO PROGRAMA 

23/02/2021 – Terça-feira 
(Manhã) 

08:30h às 11:00h 

❖ Anestesiologia 
❖ Área Cirúrgica Básica 
❖ Cirurgia Geral 
❖ Clínica Médica 
❖ Dermatologia 

23/02/2021 – Terça-feira 
(Tarde) 

13:30h às 16:00h 

❖ Infectologia 
❖ Ginecologia e Obstetrícia 
❖ Medicina Nuclear 
❖ Medicina Preventiva e Social 
❖ Neurologia 
❖ Neurocirurgia 
❖ Oftalmologia 

24/02/2021 – Quarta-feira 
(Manhã) 

08:30h às 11:00h 

❖ Ortopedia e Traumatologia 
❖ Otorrinolaringologia 
❖ Patologia 
❖ Patologia Clínica /Med. 

Laboratorial 
❖ Pediatria 
❖ Psiquiatria 

24/02/2021 – Quarta-feira 
(Tarde) 

13:30h às 16:00h 

❖ Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem 

❖ Cardiologia 
❖ Clínica Médica (ano 

adicional – 
R3) 

❖ Endocrinologia e 
Metabologia 

❖ Gastroenterologia 
❖ Geriatria 

25/02/2021 – Quinta-feira 
(Manhã) 

08:30h às 11:00h 

❖ Hematologia e Hemoterapia 
❖ Nefrologia 
❖ Pneumologia 
❖ Cirurgia Plástica 
❖ Cirurgia Torácica 
❖ Cirurgia Vascular 
❖ Urologia 
❖ Administração em Saúde 

(R3) 
❖ Ecocardiografia 

25/02/2021 – Quinta-feira 
(Tarde) 

13:30h às 16:00h 

❖ Endoscopia Respiratória 
❖ Mastologia 
❖ Neonatologia 
❖ Neurofisiologia Clínica 
❖ Neurologia Pediátrica 
❖ Psiquiatria da Infância e 

Adolescência 
❖ Pneumologia Pediátrica 
❖ Transplante de 

Córnea/Oftalmologia 
❖ Transplante de Rim/Urologia 

 
 

Niterói, 19 de janeiro de 2021 
Comissão Permanente de Seleção 


