
UEP - UNIDADE DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE 
Rua Major Quedinho, 346 – Bela Vista – CEP: 01050-030 – São Paulo - SP 

Fones: 2821-6050 / 2821-6055 
 

PROCESSO SELETIVO – 2022 

RESIDÊNCIA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA - BUCO MAXILO FACIAL 

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A MATRÍCULA DO nº 1 ao 3 

CLASSIFICAÇÃO NOME RG 
Horário da 
Matrícula 

1º PAULO MOREIRA ALVES CYRINO 38.906.019-7 09h00 

2º VICTOR MUNIZ NATALE 37.955.253-X 10h00 

3º JULYA CAMPOS CARDOSO DO NASCIMENTO 50.874.290-0 11h00 

4º VICTOR NUNES AZEVEDO 38.559.627-3  

5º LUANA NASCIMENTO 38.887.277-9  

6º RICARDO THE CHEN 38.155.601-3  

7º DIOGO DE ALCANTARA 43.846.139-8  

8º FABIO DE MATTOS RODRIGUES 41.491.827-7  

9º BRUNA CORREA 47.899.103-4  

10º ANDREY MURENA PIRRÓ DUARTE 39.249.659-8  

 

 

MATRÍCULA 
 

A matrícula será efetivada no dia 21/02/2022 no horário agendado ao lado nome do candidato. 
Informamos que serão adotadas e respeitadas todas as orientações de prevenção a COVID 19: 

- Medição de temperatura corporal, antes que o candidato acesse o local da matrícula; 

- Disponibilização de álcool gel; 

- Distanciamento social; 

- Trazer caneta azul; 

- Todos devem utilizar máscaras. 

Atenção: O candidato que apresente algum sintoma de gripe como: febre, tosse, coriza, dor de garganta ou que pertença o 
grupo de risco, deverá entrar em contato com a Secretaria da UEP. 
 

No ato da matrícula, o candidato aprovado/convocado deverá entregar: 
 

 2 (duas) fotos 3x4 recente; 
 1 (uma) cópia simples e legível do respectivo Conselho Regional de São Paulo; 
 1 (uma) cópia simples e original Cédula de identidade (RG). 
 1 (uma) cópia simples da Carteira de vacinação atualizada com esquema de vacinação: dupla adulto, hepatite B, tríplice viral 

e varicela + COVID-19 obrigatória; 
 1 (uma) cópia simples e original do Diploma ou original da declaração de conclusão de curso de ensino superior em 

instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; 
 1 (uma) cópia simples do Comprovante de residência atual; 
 1 (uma) cópia simples do CPF do próprio regularizado original (somente será aceito o cartão definitivo emitido pela Receita 

Federal e ativo, não sendo aceito o número do CPF impresso em outros documentos);  
 1 (uma) cópia simples do Comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino; 
 1 (uma) cópia simples do Título de eleitor com o comprovante da última votação. 

 

A não entrega dos documentos, na data fixada, eliminará o candidato do Processo Seletivo, não podendo matricular-se na 
Residência, ficando anulados todos os atos decorrentes da inscrição. 

 

Na hipótese de restarem vagas, serão feitas novas convocações para o seu preenchimento, seguindo a classificação dos 
candidatos.  

 

As convocações em segunda chamada serão feitas, sucessivamente, por telefone e e-mail do candidato, somente no dia 
22/02/2022 para matrícula no dia 23/02/2022. Após esta data não serão realizadas novas convocações. 

 


