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PROCESSO SELETIVO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 
DO HU-UFJF 

 

O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA torna pública, conforme 

dispõe a legislação vigente, a retificação do Edital de Convocação n° 01/2019, do processo de seleção dos 

candidatos ao preenchimento de vagas nos Programas de Residência Multiprofissional e em Área 

Profissional da Saúde do HU-UFJF. 

 

No item 6.15, onde se lê:  

“Após a primeira etapa, o candidato, se aprovado, deverá preencher, com letra legível, o ANEXO 1 deste edital e 

entregá-lo à Secretaria da Comissão de Residências do Hospital Universitário da UFJF, contendo os seguintes 

documentos, para conferência no ato da entrega: 

a) Cópia da Cédula de Identidade; 

b) Cópia de todos os certificados/comprovantes das informações descritas no currículo; 

b.1) No caso do histórico escolar, o documento comprobatório deverá ser emitido pela autoridade legal da 

instituição formadora. Tratando-se da Universidade Federal de Juiz de Fora, só serão aceitos documentos 

emitidos pela Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – CDARA”; 

Leia-se: “Após a primeira etapa, o candidato, se aprovado, deverá preencher, com letra legível, o ANEXO 1 

deste edital e entregá-lo à Secretaria da Comissão de Residências do Hospital Universitário da UFJF, contendo 

os seguintes documentos, acompanhados dos originais, para conferência no ato da entrega: 

a) Cópia da Cédula de Identidade; 

b) Cópia de todos os certificados/comprovantes das informações descritas no currículo; 

b.1) No caso do histórico escolar, o documento comprobatório deverá ser emitido pela autoridade legal da 

instituição formadora. Tratando-se da Universidade Federal de Juiz de Fora, só serão aceitos documentos 

emitidos pela Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos – CDARA”; 

 

Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital de convocação n° 01/2019. 
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