ATENÇÃO CONVOCADOS!
4ª CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES - ESPECIALIZAÇÃO HOSPITALAR
CHAMADA DE 16/02/2021
HOSPITAL FELÍCIO ROCHO
ESPECIALIDADE

CONVOCADO

Cirurgia Ginecológica Avançada

105328524

Cirurgia Vascular

105325469

Endocrinologia e Metabologia

105318039

Gastroenterologia

10533279

4ª CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES - ESPECIALIZAÇÃO HOSPITALAR

CHAMADA DE 16/02/2021

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS-MG

ESPECIALIDADE

CONVOCADO

Anestesiologia

105318437

HOSPITAL VILA DA SERRA
Anestesiologia

1053544

A matrícula deverá ser realizada exclusivamente pela internet, por meio do LINK que
será enviado no endereço de e-mail cadastrado no ato de inscrição.
No período de 16/02/2021 até as 23h:59min do dia 17/02/2021
•

O candidato deverá seguir os procedimentos informados abaixo para efetivação da sua matrícula. Assim como
cumprir os itens descritos no Edital de Matrícula do Processo Seletivo de Pós-graduação Lato Sensu /
Treinamento em Serviço / Programa de Capacitação 2021: itens 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 e 1.11.1.

•

A matrícula só será considerada finalizada após assinatura do contrato pelo candidato, pela FELUMA/PGCMMG e pagamento da 1ª parcela de investimento do curso.

•

O processo de matrícula se encerrará ás 23h:59min do dia 17/02/2021, não sendo possível realizar qualquer
procedimento após esse horário.

•

Após a finalização do processo, o candidato irá receber um e-mail informando a conclusão de sua matrícula
até o dia 19/02/2021.

•

É de responsabilidade exclusiva do candidato a realização de todos os procedimentos conforme Edital de
Matrícula, bem como a verificação da caixa de e-mail no qual será encaminhada a convocação no processo
seletivo, não se responsabilizando a Pós-Graduação Ciências Médicas-MG e o Instituto Agos caso o prazo e o
procedimento não sejam corretamente cumpridos e realizados.

•

Será eliminado o candidato que deixar de realizar os procedimentos previstos no Edital de Matrícula, ou que
realiza-los fora dos prazos estabelecidos.

•

Verifique a caixa de spam e lixo eletrônico. Alguns e-mails podem ser direcionados para essas pastas
automaticamente.

•

O candidato poderá manifestar sua desistência da vaga através do e-mail: residencia@feluma.org.br

