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SURCE – ANEXO VII 

 

I- Conforme as determinações do item 15 e subitens  15.1 a 15.21 registradas 

no Edital SURCE 2015 fica estabelecido nesse ANEXO VII  que a fase de 

matrícula constará de três momentos:  

a) Opção de instituição será feita pelo Portal nos moldes previstos no Edital da 

SURCE/2015 item 15.2; 

b) Confirmação da opção pelo Portal nos moldes previstos no Edital da 

SURCE/2015 item 15.8; 

c) Matrícula presidencial - item 15.9, conforme Edital da SURCE 2015. 

II- Orientações referentes aos três momentos de matriculas:  

DA OPÇÃO DA INSTITUIÇÃO:  

a) escolha da vaga será feita exclusivamente pelo endereço eletrônico no 

Portal da SURCE 2015 < www.resmedceara.ufc.br>  

b) O participante da SURCE poderá optar simultaneamente por todas as 

vagas ofertadas para a especialidade escolhida no ato da inscrição e 

disponibilizadas no dia em que for convocado para optar pelas instituições.  

c) O participante, quando convocado para fazer sua opção, informará a ordem 

de sua preferência pelas vagas disponíveis. O sistema de opção se utilizará 

dessa informação, e da pontuação obtida para efetuar a disponibilidade das 

vagas.  

d) Para o primeiro período de OPÇÃO/MATRÍCULA (calendário a ser 

disponibilizado em 01/02 no portal) só serão chamados os Participantes 

classificados dentro do número de vagas ofertadas em cada uma das 

especialidades..  

DA MATRICULA PRESENCIAL:  

a) O Participante ou seu representante legal, designado especificamente para 

efetuar sua matrícula, após confirmar o aceite da vaga, deve imprimir a 

autorização para matrícula.  

b) De posse dos documentos originais e de cópias (lista abaixo) e dentro do 

prazo determinado, o Participante ou seu representante legal deve 

comparecer no endereço da instituição confirmada para cursar o programa 

de residência médica (ANEXO I).   
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c) O Participante que não comparecer à instituição no período determinado 

para concretizar a matricula, será considerado desistente da vaga 

autorizada e a vaga será novamente ofertada no Portal da SURCE/2015. 

Haverá uma tolerância de 48 horas para a regularização a situação, caso 

contrario, caracterizará a sua desistência.  

d) Somente no último período de OPÇÃO/MATRÍCULA (calendário a ser 

divulgado) será permitida, também, a mudança de especialidade para os 

convocados. Nesse período, o Participante que faz a opção por outra 

especialidade só terá a sua solicitação aceita nos casos em que houver 

disponibilidade de vaga(s).  

e) O Participante só poderá concretizar sua matrícula em UMA VAGA.  

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA PRESENCIAL (comuns 
para todas as instituições) 
 

Para efetuar a matrícula o candidato deve entregar cópias dos documentos 

abaixo relacionados e apresentar os originais dos mesmos para autenticação.  

 CPF ativo; 

 Cédula de Identidade (RG) 

 Carteira do Ministério do Trabalho  

 Titulo de Eleitor e comprovante da ultima eleição  

 Número do PIS ou PASEP  

 Comprovante de quitação com o serviço militar  

 Comprovante de conclusão do curso de Medicina (diploma) 

 Registro do Conselho Regional de Medicina (CRM) 

 Comprovante de endereço; 

 Comprovante da realização do(s) pré-requisito(s) de Residência médica  

 Seguro de Vida  

 Histórico Escolar  
 

As matrículas efetuadas por procuração deverão ser especificas e 
reconhecidas em cartório, com data atualizada e acompanhada da copia do RG 
do procurado.  
 

Ressaltamos que, cada instituição deverá disponibilizar no Portal da 
SURCE 2015 os formulários de matrícula, e demais documentos exigidos com 
as respectivas quantidades de cópias.  
   


