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EDITAL Nº 42/2022

 

PROCESSO Nº 23106.122221/2022-79

 

PRÉ-INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA MORADIA ESTUDANTIL TEMPORÁRIA DAS RESIDÊNCIAS EM
SAÚDE

 

O Decano de Assuntos Comunitários, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital de Pré-
inscrição para o Programa de Moradia Estudan�l Temporária das Residências em Saúde (PMRS) como a
primeira etapa do processo sele�vo para os estudantes que tenham intenção de concorrer ao processo
sele�vo para ocupação de uma vaga nos apartamentos disponibilizados pela Universidade de Brasília. O
PMRS é custeado por recursos próprios da Universidade de Brasília (fontes 112 e 250). 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Programa de Moradia Estudan�l Temporária das Residências em Saúde na Universidade de Brasília
(UnB) se des�na a estudantes com matrícula a�va nos Programas de Residência Médica e
Mul�profissional em Saúde da Universidade de Brasília. A base legal que fundamentam a concessão
PMRS da UnB é a Lei 6.932/81 que dispõe sobre o auxílio moradia durante a residência médica em
Ins�tuições Públicas de Ensino. 
1.2. O Programa de Moradia Estudan�l Temporária das Residências em Saúde na Universidade de Brasília
(UnB) é regido pela Resolução do Conselho de Administração (CAD) n. 0024/2022 - Programa da Moradia
Estudan�l Temporária das Residências em Saúde (PMRS), que dispõe sobre o obje�vo, a seleção, o
ingresso, os direitos e deveres dos moradores, a permanência, e a perda do direito à vaga: disponível
em: h�p://dds.dac.unb.br/images/Documentos-DDS/SEI_UnB_-_8658051_-_Resoluo.pdf 
1.3. Será considerado apto a par�cipar das etapas seguintes do processo sele�vo somente o estudante
que se inscrever neste edital. 
1.4. As etapas seguintes do processo sele�vo serão regidas por edital próprio. O estudante que não
par�cipar das etapas seguintes será considerado desistente. 
1.5. O envio de documentação obrigatória ocorrerá na segunda etapa do processo de seleção na qual o
estudante confirmará a pré-inscrição. 
1.6. A concessão de moradia em vaga nos apartamentos do Programa de Moradia Estudan�l Temporária
das Residências em Saúde ocorrerá mediante pagamento de taxa de manutenção e de seguro predial,
bem como taxa de energia. O valor atual da de manutenção e do seguro predial é definido pela Secretaria
do Patrimônio Imobiliário – SPI/UnB. Os valores se referem aos custos com água, energia e despesas
condominiais, dentre outras. 
1.7. A concessão de moradia em vaga nos apartamentos Programa de Moradia Estudan�l Temporária das
Residências em Saúde pela UnB não oferece nenhum mobiliário. O mobiliário para ocupação é de inteira
responsabilidade do estudante residente. 
1.8. Ao aderir ao programa, o estudante residente declara estar ciente de que é seu dever arcar com as
despesas inerentes à ocupação do apartamento, como energia elétrica, serviços de limpeza, mobiliário e
outras que vier a assumir. 
1.9. Despesas a serem compar�lhadas são de responsabilidade exclusiva dos moradores, administrados e
negociados entre os discentes no ato da ocupação da vaga. Ressalta-se que não é de responsabilidade da
Universidade de Brasília a interferência na negociação dos valores e formas de pagamento das taxas
referentes à ocupação da vaga. 
1.10. Bens compar�lhados e não pertencentes à UnB são de responsabilidade exclusiva dos moradores,
administrados e negociados entre os discentes no ato da ocupação da vaga. Ressalta-se que não é de
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responsabilidade da Universidade de Brasília a manutenção, troca e reposição desses bens, bem como a
interferência na negociação dos valores e formas de pagamento. 
1.11. Após o desligamento do programa o estudante terá o prazo de no máximo 15 dias corridos para
desocupar a vaga no apartamento.

 

2. DA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão realizadas do dia 25/10/2022 a 03/11/2022. 
2.2. Para se inscrever o estudante deverá: 
I. Acessar o formulário eletrônico disponível no site da DDS (dds.dac.unb.br) e preencher as informações
solicitadas. 
II. Para acesso ao formulário eletrônico é necessário que o estudante esteja logado em seu e-mail
ins�tucional. 
III. Marcar, ao final do formulário, a opção de receber as respostas por e-mail e guardar o e-mail recebido
como comprovante de inscrição. 
IV. A DDS/DAC não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por mo�vos de ordem
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de conges�onamento das linhas de comunicação,
bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
V. Recomenda-se não deixar para o úl�mo dia a realização da pré-inscrição no PMRS. 

3. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

3.1 São critérios de par�cipação: 
I. Estar regularmente matriculado em Programas de Residência Médica e Mul�profissional em Saúde da
Universidade de Brasília.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
4.1. A lista com as matrículas dos estudantes aptos a se inscreverem neste edital será disponibilizada no
site da DDS (dds.dac.unb.br) no dia 25/10/2022. 
4.2. Caso o estudante inscrito esteja com matrícula a�va nos Programas de Residência Médica e
Mul�profissional em Saúde da Universidade de Brasília e não encontre sua matrícula na lista citada no
item 4.1, deverá acionar o HUB para possível re�ficação.
4.3. O resultado, contendo a lista dos estudantes homologados para par�cipar da segunda etapa de
seleção, será publicada no site da DDS (dds.dac.unb.br) no dia 08/11/2022.

Documento assinado eletronicamente por Ileno Izidio da Costa, Decano(a) de Assuntos
Comunitários, em 18/10/2022, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8842743 e
o código CRC 3AD157AE.
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