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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS  

                                                                     DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA ACESSO À MORADIA PARA MÉDICOS MATRICULADOS EM CURSO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO 
MEC OFERTADO EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIO DA UFRN. 

 

EDITAL Nº 001/2022.1 – PROAE 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis/PROAE torna público o EDITAL de solicitação de inscrições para o Processo Seletivo do Programa de 

Assistência, referente ao semestre 2022.1, na modalidade:  Moradia ou Residência Coletiva para acesso à moradia coletiva para a médicos  

matriculados  em um dos cursos do Programa de Residência Médica do Ministério da Educação – MEC, ofertado em um dos Hospitais 

Universitários da UFRN, campus de Natal. 

 

 

1 –  DAS SOLICITAÇÕES DE INSCRIÇÃO PARA ACESSO À MORADIA 

1.1 Todos os médicos matriculados em um dos cursos do Programa de residência médica do MEC ofertado em hospital universitário da 
UFRN, campus de Natal, com interesse em solicitar acesso à moradia da UFRN para uso coletivo por médicos, deverão: 

1.2 Encaminhar pedido de acesso à moradia coletiva para médicos residentes através de e-mail encaminhado para a Comissão 
Responsável pela Moradia (CRM), no endereço asstec_proae@reitoria.ufrn.br. 

1.3 Os médicos cursando residência médica em Hospitais Universitários da UFRN, campus de Natal, para fins classificatórios deverão 
anexar ao e-mail, SOMENTE: 

a) CPF 

b) Documento emitido pela Coordenação do curso informando qual o curso o médico residente está matriculado, a instituição de 
saúde que o sedia, data de início e a data prevista para o final do curso de residência médica do MEC em que o requerente está 
matriculado;  

c) Comprovante do demonstrativo do Imposto de renda do médico requerente; 

d)   Comprovante ATUALIZADO da atual residência domiciliar do requerente, seja ela em Natal ou em outro município;  

 

 

 

2  – DA ANÁLISE DOS PEDIDOS  

2.1 Os médicos interessados e que solicitarem acesso à moradia estarão previamente selecionados e a classificação para acesso à 
moradia coletiva para médicos cursando o Programa de residência médica do MEC ofertado em hospitais universitários da UFRN - 
Natal/RN será feita usando como critérios: 

2.1.1. prioridade aos médicos com origem domiciliar fora do município sede do HU que sedia o Programa de residência médica do 
MEC;  

2.1.2. o critério de renda total comprovada pelo demonstrativo do Imposto de renda (item 1.3) 

a. O acesso à moradia de uso coletivo para médicos cursando o programa de residência médica do MEC ofertado em 
Hospital Universitário (HU) da UFRN - Natal/RN se dará segundo a classificação dentro do número de vagas 
disponíveis na moradia. 

b. A Comissão Responsável pela Moradia (CRM), se responsabilizará pela avaliação das informações fornecidas e 
cumprimento dos critérios para classificação do acesso aos solicitantes. 

c. O aluno que ANEXAR a documentação incompleta e/ou falsa assume a responsabilidade de quaisquer prejuízos na 
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análise da sua solicitação. 

d. Caso a CRM considere necessária alguma confirmação documental, poderá, à qualquer momento, solicitar nova 
documentação e documentação adicional ao solicitante, para garantir justeza na decisão classificatória;  

e. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do solicitante, podendo este, a qualquer momento, se 
agir de má fé, utilizando-se de declaração falsa,  ficar  sujeito às sanções previstas em lei, nas esferas cível, 
administrativa e penal, ensejando à sua eliminação do Processo Seletivo. 

 

 

3 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

a. O Resultado Final será publicado no site  www.proae.ufrn.br conforme previsto no cronograma abaixo (Seção 5) 

b. O encaminhamento dos médicos solicitantes à moradia coletiva para médicos cursando o Programa de residência médica do 
MEC ofertado em hospitais universitários da UFRN será realizado na data prevista no cronograma abaixo (seção 5 abaixo); 

 

 

4 – DOS RECURSOS 

 

4.1 O candidato que quiser interpor recurso ao Resultado Final deste processo seletivo poderá apresentar recurso à Comissão de 
Assuntos Estudantis pelo e-mail: asstec_proae@reitoria.ufrn.br  em até 05 (cinco) dias úteis após a divulgação do resultado.  

 

 

 

5. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO   

Este processo seletivo seguirá o seguinte cronograma: 

 

Atividade prevista Prazo para realização 

Período para se inscrever solicitando o acesso à moradia coletiva 
para médicos cursando o Programa de residência médica do MEC 
sediado em HU da UFRN 

De 01 a 15 de Junho de 2022 

Homologação das inscrições solicitadas (entendo aqui como o 
período de avaliação) 

De 16 a 17 de Junho de 2022 

Resultao Parcial das Inscrições 21  de  Junho de 2022 

Recurso à homologação das inscrições solicitadas  De 22 a  24 de Junho de 2022 

Resposta à eventuais recursos – Publicação dos Resultado dos 
Recursos? Entendo com sendo o resultao. 

 28 de Junho de 2022 

Resultado Final - Classificação de prioridades pela PROAE do 
Processo de solicitação à Moradia 

06 de julho de 2022 

Recurso ao Resultado de Classificação de prioridades 08 de julho de 2022 

Resposta à eventuais recursos 12 de julho de 2022 

1
a
 chamada: cadastro na PROAE como ocupante da moradia 28 de junho de 2022 

2ª chamada: cadastro na PROAE como ocupante da moradia 15 de junho de 2022 

 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1  As comunicações oficiais pertinentes à este Processo Seletivo, inclusive a divulgação dos resultados, serão publicados no site 
www.proae.ufrn.br, e outros meios de comunicação disponíveis na UFRN. 

6.2  A qualquer tempo, o aluno poderá ser excluído do processo seletivo, desde que comprovada qualquer irregularidade nas 
declarações prestadas ou nos documentos apresentados, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais cabíveis. 
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6.3  Para outras informações: (84)994746792/ (84)99229-6545  ou pelo e-mail: 
asstec_proae@reitoria.ufrn.br . 

6.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Assuntos Estudantis. 

6.5 Este edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Natal, 30 de maio de 2022 

 

Profº. Edmilson Lopes Junior 
Pró-reitor de Assuntos Estudantis 
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