COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA- COREME

Nova Chamada PRM em Medicina Intensiva 2018

• GUILHERME CUNHA TAVARES

REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA
Data: 22 a 27 de dezembro de 2017
Horário: das 8h às 12h e das 14h às 18h
Local: Biblioteca da Santa Casa de Pelotas
O CANDIDATO QUE NÃO SE APRESENTAR NO REFERIDO PRAZO, SERÁ
CONSIDERADO DESISTENTE, PORTANTO DESCLASSIFICADO, CONFORME
EDITAL.
- Para matricular-se, o candidato aprovado deverá entregar,
pessoalmente ou por procurador oficialmente constituído, cópia
autenticada (ou cópia acompanhada do original); dos seguintes
documentos:
a) Uma foto 3x4, colorida e recente
b) Ficha de Cadastro preenchida diretamente na COREME;
c) Currículo vitae ou Lattes
d) CPF;
e) Cédula de Identidade Civil (RG);
f) Cédula de Identidade Profissional (número do registro junto ao Conselho Regional de
Medicina do Estado do Rio Grande do Sul);
g) Carteira do Conselho Regional de Medicina
h) Título de Eleitor e comprovante de obrigações eleitorais;
i) Diploma do Curso de Medicina;

j) Certificado de Especialista na área do pré-requisito de acordo com a resolução
02/2006 da CNRM/ME; ou atestado de conclusão;
k) No caso de não possuir o certificado: apresentar a declaração original da COREME
da Instituição em que está cumprindo ou cumpriu o pré-requisito com o número do
processo e do parecer junto a CNRM/ME;
l) Certidão de nascimento ou casamento;
m) Comprovante de quitação com o serviço militar (sexo masculino);
n) Comprovante inscrição no INSS (http://www1.dataprev.gov.br/cadint/cadint.html);
o) PIS/PASEP;
p) Carteira de Trabalho (número, série, data de expedição);
q) Comprovante de Apólice de Seguro Saúde.
r) O candidato brasileiro que fez curso de Graduação em Medicina no exterior ou
médico estrangeiro que se inscreveu com declaração de revalidação de diploma,
deverá comprovar a revalidação do mesmo, na forma da legislação vigente, além de
cópia autenticada do visto de permanência definitivo no Brasil;

Dr. Cristiano Corrêa Batista
Coordenador PRM em Medicina Intensiva

Pelotas, 22 de dezembro de 2017.

