PROCESSO SELETIVO DE
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU / TREINAMENTO EM SERVIÇO 2019
BIOCOR INSTITUTO

EDITAL DE MATRÍCULA
O Instituto Agos, instituição mantida pela Fundação Educacional Lucas Machado (FELUMA), convoca os
candidatos aprovados no processo seletivo de Pós-graduação Lato Sensu / Treinamento em Serviço do Biocor
Instituto, conforme resultado divulgado no site concursos.institutoagos.com.br, a requererem matrícula de
acordo com as orientações a seguir:

1. PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA NA
PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS MÉDICAS-MG
1.1.

O candidato aprovado no Biocor Instituto ou seu representante nomeado por procuração por instrumento
público ou particular, com poderes específicos para representa-lo, deverá efetuar a matrícula na Pósgraduação Ciências Médicas–MG (Avenida Afonso Pena, 1.964 / 6º andar – Funcionários – Belo
Horizonte/MG), nos seguintes dias e horários:
1.1.1. Do dia 12/12 a 17/12/18, no horário de 14h às 17h;
1.1.2. Do dia 18/12/18, no horário de 9h às 12h.
1.1.3. Será considerado desistente aquele que não o fizer dentro do prazo estabelecido.

1.2.

Para a matrícula, serão exigidos originais e cópias dos seguintes documentos:
1.2.1.

Cédula de Identidade;

1.2.2.

CPF;

1.2.3.

Comprovante de endereço;

1.2.4.

Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar;

1.2.5.

Comprovante de inscrição única ou suplementar no Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais/Fisioterapia de Minas Gerais;

1.2.6.

Diploma de médico/fisioterapeuta ou declaração, caso não tenha o diploma, que o candidato
concluiu o curso de medicina/fisioterapia até 31/12/18, procedente de instituição de ensino
autorizada pelo MEC;

1.2.7.

Comprovante de conclusão do programa exigido como pré-requisito (neste documento deverá
constar a data do início e término do programa);

1.2.8.

1 (uma) foto 3x4 recente;

1.2.9.

Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

1.2.10. Em se tratando de candidatos estrangeiros ou candidatos brasileiros formados por faculdades
estrangeiras, deverá ser entregue o diploma revalidado por Universidade pública brasileira,
conforme Resolução CNE nº 1, de 28/01/02 e, visto permanente ou de estudantes no país para
os candidatos estrangeiros.
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1.2.11. O candidato que já possuir, no ato da matrícula, a Cédula de Identidade de Médico do CRMMG/CREFITO estará dispensado de apresentar original e cópia da Cédula de Identidade e CPF.
1.3.

O especializando celebrará o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com a Pós-graduação
Ciências Médicas-MG (PGCM) e deverá, na mesma oportunidade, quitar a primeira parcela do curso de Pósgraduação Lato Sensu / Treinamento em Serviço, referente ao primeiro mês. O valor mensal de cada
especialidade para o ano de 2019 será de R$604,00 (seiscentos e quatro reais). Em caso de
desistência do Programa, não serão devolvidas as parcelas já pagas.

1.4.

O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e o boleto bancário, exigidos no item 1.3 deste Edital de
Matrícula, deverão ser acessados no Portal do Aluno (site: www.cmmg.edu.br, guia do Acesso Rápido:
Portal do Candidato), mediante o número do RA e senha que serão enviados ao candidato até às 12h do
dia 10/12/18, no endereço eletrônico informado no ato da inscrição.

1.5.

A cada ano haverá a rematrícula. Caso seja constatada alguma pendência didático-pedagógica ou
financeira, poderá haver comprometimento quanto à continuação do Programa.

1.6.

Não será admitida, em hipótese alguma, matrícula sob condição de posterior atendimento das exigências
previstas neste Edital de Matrícula.
2. PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA NO
BIOCOR INSTITUTO

2.1.

Os candidatos matriculados, deverão, obrigatoriamente, comparecer no Biocor Instituto (Av. Oscar
Niemeyer, 217, bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG – Biblioteca – 7º andar), no dia 20/12/18, às 8 horas,
para o Treinamento Introdutório. Será considerado desistente o candidato matriculado que não
comparecer no dia de treinamento, possibilitando a convocação do próximo excedente à matrícula. Os
candidatos matriculados deverão, ainda, entregar, no dia do Treinamento Introdutório, os seguintes
documentos:
2.1.1.

Currículo completo assinado juntamente com todos os certificados de cursos, simpósios, congressos e
outros;

2.1.2.

1 (uma) foto 3x4 recente;

2.1.3.

2 (duas) cartas de apresentação (original);

2.1.4.

Cédula de identidade (cópia autenticada);

2.1.5.

CPF (cópia autenticada);

2.1.6.

Comprovante de endereço (cópia autenticada);

2.1.7.

Comprovante de inscrição única ou suplementar no Conselho Regional de Medicina/Fisioterapia de
Minas Gerais (cópia autenticada);

2.1.8.

Diploma de médico/fisioterapeuta ou declaração, caso não tenha o diploma, que o candidato
concluiu o curso de medicina/fisioterapia, procedente de instituição de ensino autorizada pelo
MEC (cópia autenticada);

2.1.9.

Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar (cópia autenticada);

2.1.10. Histórico acadêmico (cópia autenticada).
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3. CHAMADA DE EXCEDENTES
3.1.

A partir do dia 18/12/18, periodicamente às 16h, em caso de desistências, será disponibilizada, no site
concursos.institutoagos.com.br, para cada Especialidade do Biocor Instituto, a relação dos candidatos
excedentes convocados, por ordem de classificação. O prazo para a efetivação da matrícula será divulgado
juntamente com a referida convocação e o candidato deverá observar os procedimentos descritos neste
Edital de Matrícula. Decorrido o prazo divulgado, os candidatos que não se matricularem serão
considerados desistentes. O período máximo para a convocação dos candidatos excedentes será de 60
(sessenta) dias após o início do programa.

3.2.

Esgotados os candidatos classificados de um programa e permanecendo vagas em aberto, poderão ser
divulgados Editais, mediante interesse do hospital, para nova opção dos candidatos classificados de outros
programas que tenham realizado o mesmo tipo de prova e não estejam matriculados em nenhuma outra
especialidade deste processo seletivo.

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2018

DR. WAGNER EDUARDO FERREIRA
Presidente da FELUMA

ANA CAROLINA DA CUNHA LIMA GIULIANETTI
Diretora Geral do Instituto Agos
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