ATENÇÃO!
Os candidatos abaixo estão convocados a manifestar o interesse em matricular-se
na especialidade no qual se inscreveu, por meio do envio dos documentos exigidos
no Edital de Reserva de Vaga e Matrícula da Residência Médica 2019,
exclusivamente
pela
internet,
por
meio
do
Portal
do
Candidato
(concursos.institutoagos.com.br). O candidato convocado a manifestação de
interesse que não enviar a documentação será considerado como desistente.
A presente chamada de excedentes não confere ao candidato chamado direito
adquirido à matrícula uma vez que, tendo determinada especialidade o interesse
manifestado de mais candidato do que o número de vagas disponíveis,
prevalecerá, para fins de conclusão da matrícula, a ordem crescente de
classificação no resultado final do processo seletivo.
Somente no caso em que matrícula do candidato tenha sido deferida, este deverá,
ainda, apresentar ao hospital cópia simples de comprovante de conta salário
(contendo o número da agência e conta com dígito verificador), em nome do
candidato em bancos especificados no referido edital de reserva de Vaga e
Matrícula.

10ª CHAMADA DE EXCEDENTES (envio de documentos)
CHAMADA DE 20/03/2019
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS
ESPECIALIDADE

CONVOCADO

ANESTESIOLOGIA

AGOS1939/ AGOS11879 / AGOS14266
/AGOS1776 / AGOS13551 / AGOS13401
/ AGOS13799 / AGOS12096 /
AGOS1128 / AGOS13408

CLÍNICA MÉDICA

AGOS1768 / AGOS12804 / AGOS11868
/ AGOS1790 / AGOS1203 / AGOS1580 /
AGOS13916 / AGOS14271 / AGOS1304
/ AGOS13816

CIRURGIA GERAL

AGOS14231 / AGOS12968 / AGOS1703
/ AGOS12921 / AGOS12026 /
AGOS13069 / AGOS14087 / AGOS1804
/ AGOS11522 / AGOS13579

• A PARTIR DAS 15 HORAS DO DIA 20/03 ATÉ AS 22 HORAS DO DIA 21/03
DE 2019, IMPRETERIVELMENTE, DEVERÃO SER POSTADOS OS
DOCUMENTOS PARA INTERESSE NA MATRÍCULA.

Etapas do processo de matrícula:
1) Candidato – Enviará documentação para análise (20/03 ou 21/03 até 20h)
2) Pós-graduação – Analisará os documentos (Até 22/03)
3) Pós-graduação – Enviará e-mail de deferimento/indeferimento
matrícula. (Até 22/03)

da

