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Processo Seletivo Unificado para Residência Medica de Minas Gerais
PSU 2019
Convocação 18 - Complemento
Atenção candidatos matriculados – o prazo máximo para desistir para aguardar vaga é dia 15
de março. Após essa data, todos os Matriculados em qualquer programa dentro ou fora do
PSU serão excluídos da lista de selecionados.
Período para confirmação de interesse e matricula (ou desistência): 14/03/2019 à 15/03/2019
(sexta-feira) às 16:00 horas (Verificar horário de funcionamento do setor responsável pela
matricula de cada instituição. Máximo até 16h00).
Orientações:
Candidato convocado e interessado deve confirmar interesse na vaga, emitir o comprovante de
convocação e dirigir-se à instituição para matrícula no período do dia 14/03/2019 à 15/03/2019
(sexta-feira) às 16:00) às 16:00 horas.
Candidato convocado que manifestar interesse pela vaga pode continuar aguardando uma
vaga de maior preferência caso esteja “selecionado” ou “não selecionado”.
Candidato convocado que manifestar desistência da vaga até 15/03/2019 (sexta-feira) às 16:00
horas pode continuar aguardando até duas vagas de maior preferência caso esteja
“selecionado” ou “não selecionado”.
A AREMG não se responsabiliza por erros em confirmação de interesse pelo uso de
navegadores não recomendados tipo tablets, smartfones e ifones.
Para informações e procedimentos referentes a matricula deve ser procurada a instituição para
a qual o candidato foi convocado.
Nenhuma informação por telefone ou e-mail substitui o publicado referente a dia e hora limite
para matricula não sendo aceito em nenhuma hipótese matricula após o dia e hora
especificados como prazo final para esta convocação - 15/03/2019 (sexta-feira) às 16:00 horas.
A AREMG não realiza matricula.
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ATENÇÃO:
Candidato convocado para uma vaga e que não confirmar interesse ou desistência no site/área
do Candidato ou manifestar interesse e não se matricular na Instituição para a qual foi
convocado no período acima especificado será considerado desistente do processo seletivo
sendo excluído da vaga e da situação de selecionado ou não selecionado nas demais vagas.
Candidato SELECIONADO deverá acompanhar sua situação no site e aguardar novas
convocações.
Caso não tenha interesse em permanecer como SELECIONADO em alguma vaga, o candidato
poderá desistir da mesma na página do candidato (Desistir de Vaga), sendo isso importante
para agilizar o processo de convocação.
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AREMG - PSU 2019
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Prazo para manifestação e matricula - 15/03/2019 - 16 h
Hospital
Faculd. Medicina da Univers. Federal de Uberlândia
Hospital das Clinicas da UFMG
Hospital Marcio Cunha – FSFX - Ipatinga
Hospital Municipal de Governador Valadares
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG
Universidade Estadual de Montes Claros
Universidade Federal do Triangulo Mineiro - Uberaba

Curso
Obstetrícia e Ginecologia
Medicina do Trabalho
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Clínica Médica
Pediatria
Ortopedia e Traumatologia
Clínica Médica

Candidato
VANESSA PARANAIBA GERVÁSIO
ÉRIKA LAURA VIANA REZENDE
LORENA CALDEIRA CORDEIRO
TAIS APARECIDA SAN SEVERINO
GUILHERME GUERSON SUBIRA
CLAYTON PARAISO MACEDO
ANA MARIZA TEIXEIRA ALMEIDA

Nota Final
67,7
55,9
73
57,7
56,45
55,25
69,2

Preferência
1
8
6
1
7
1
3

Situação
Convocado
Convocado
Convocado
Convocado
Convocado
Convocado
Convocado

