
 

 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA FILIAÇÃO DE MÉDICOS UNIMED CURITIBA EDITAL 

Nº 01/2014 

DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO  

5.1 Após fazer a inscrição na forma indicada no item 4 deste Edital, o candidato deverá fotocopiar, 

autenticar em cartório e entregar os documentos relacionados a seguir, e que serão utilizados para a 

homologação da inscrição e também para pontuação na Prova de Títulos (item 10 deste Edital):  

5.1.1 Para fins de efetivação da inscrição serão exigidos os seguintes documentos:  

a) Diploma de graduação em Medicina;  

b) Certificado de residência médica na especialidade e em serviço credenciado pela CNRM/MEC e/ou título 

de especialista na especialidade escolhida, emitido pela AMB/Sociedade de Especialidade, ambos com 

registro no CRM.  

c) Declaração, feita pelo candidato, com firma reconhecida, que comprove, no mínimo, dois anos do 

exercício profissional após a titulação na especialidade por ele escolhida, bem como ateste a não condição 

de sócio ou ocupante de cargos de direção em Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde 

concorrentes da UNIMED CURITIBA.  

 

5.1.2 Para pontuação na Prova de Títulos, além dos documentos relacionados nas alíneas “b” e “c” do item 

5.1.1, será considerado o formulário específico contendo a pontuação (que deve ser impresso após a 

inscrição) e serão computados os seguintes documentos:  

a) Certificado de curso de especialização (mínimo 360 horas).  

b) Diploma de Mestrado na especialidade escolhida com registro no MEC.  

c) Diploma de Doutorado na especialidade escolhida com registro no MEC.  

d) Declaração emitida por cooperativa, de saúde ou não, que ateste a condição de cooperado.  

e) Certificado de Curso de Cooperativismo.  

f) formulário específico contendo a pontuação que deve ser impresso após a inscrição.  

5.2 Os documentos mencionados nos item 5.1 e 5.1.2, devem ser colocados em um envelope contendo o 

nome e a especialidade escolhida pelo candidato e, durante o período de inscrição, ser enviados via Sedex 

com aviso de recebimento até o dia 20 de outubro de 2014 especificando no envelope, além do nome, 

especialidade e número de inscrição: Processo de Seleção Pública UNIMED CURITIBA – documentos para 

inscrição e Prova de Títulos, para o seguinte endereço:  

UNIMED CURITIBA / SETOR GRC  

Rua Itupava, 737  

Curitiba – PR – CEP 80.040-000.  

5.3 Considerando que os documentos definidos no item 5.1 também serão utilizados para a Prova de 

Títulos, o candidato deve estar ciente das especificações contidas no item 10 deste Edital. 

 



 

Formulário 

Informações Pessoais 

Número da inscrição: *  

Nome completo: *  

Data de Nascimento: *  

Sexo: *  

Estado Civil: *  

Naturalidade: *  

CRM/PR: *  

CPF: *  

RG: *  

Órgão emissor: *  

Endereço para correspondência:*  

CEP:*  

Cidade / UF:*  

Telefone: *  

Telefone celular: *  

E-mail: *  

Especialidade pretendida: *  

    

PROVA DE TÍTULOS 
 

* Cada título será considerado uma única vez 

ITEM 
VALOR 

PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO DO 

CANDIDATO 

Certificado de curso de especialização (mínimo 360 horas).  5 (cinco) pontos 

  Diploma de Mestrado na especialidade escolhida, com registro no MEC 8 (oito) pontos 

Diploma de Doutorado na especialidade escolhida, com registro no 
MEC 

10 (dez) pontos 

Declaração emitida por cooperativa de saúde que ateste a condição de 
cooperado. 

5 (cinco) pontos   

Declaração emitida por cooperativa que ateste a condição de 
cooperado. 

3 (três) pontos   

Certificado de Curso de Cooperativismo 2 (dois) pontos   

Pontuação Total na prova de Títulos 0 

 


