
 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA MATRÍCULA – RESIDÊNCIAS MÉDICAS COM PRÉ-REQUISITO 

Período: dias 13 e 14 de janeiro de 2020, das 09h às 17h. 

Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque, andar térreo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre – Rua 

Ramiro Barcelos, 2350 – Porto Alegre – RS. 

 

“IMPRESCINDÍVEL TRAZER ORIGINAL E CÓPIA DE TODOS OS DOCUMENTOS” (após a conferência, as cópias 

ficarão com a COREME) 

“NÃO SERÁ ACEITA DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA” 

“CASO VOCÊ NÃO POSSA COMPARECER, SUA MATRÍCULA PODERÁ SER EFETUADA POR TERCEIROS 

MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO SIMPLES, JUNTAMENTE COM CÓPIA DO DOCUMENTO DO 

OUTORGADO” 

“É OBRIGATÓRIO CONTER A INFORMAÇÃO DO CEP NO COMPROVANTE DE ENDEREÇO (ATENTAR PARA OS 

COMPROVANTES ATUAIS ONDE NÃO CONSTA ESSA INFORMAÇÃO) ”  

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA: 

1) Cópia e Original da Carteira de Identidade Civil – (RG - acompanha o processo de ingresso). Este é o 

documento que possibilita a inclusão no Sistema de Administração de Pessoal do Governo Federal - SIAPE. 

Sem ele não é possível efetivar a inclusão, portanto, NÃO SERVE: carteira de motorista, carteira do conselho 

profissional, carteira de trabalho, carteira militar, passaporte, etc.; 

2) Cópia e original do Título de Eleitor (frente e verso); 

3)Certidão de quitação eleitoral (disponível no site   http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-

quitacao-eleitoral); 

4) Cópia e original do CPF (se estiver na carteira de identidade civil não precisa). Caso não possua, trazer 

documento impresso da Receita Federal do Brasil (webpage) onde consta o número do CPF, nome, data de 

nascimento e, principalmente, a situação cadastral no CPF que mostra a regularidade do cadastro perante a 

Receita Federal; 

5) Cópia e original do PIS/NIS/NIT, que poderá estar na carteira de trabalho (se possuir), ou, caso não possua, 

efetuar cadastro junto ao Ministério da Previdência Social - Cadastro Nacional de Informações Sociais para 

obter o número. Uma alternativa, para quem não souber se tem ou não este número, é dirigir-se a qualquer 

agência da CEF e solicitar a emissão; 

6) Para homens, cópia e original do certificado de reservista - Para os que ainda estão cumprindo Serviço 

Militar, é obrigatório trazer documento comprobatório oficial fornecido pelas Forças Armadas. Se você for 

cumprir Serviço Militar obrigatório em 2020 deve trazer documento comprobatório oficial fornecido pelas 

Forças Armadas, atestando o período, para que sua vaga seja reservada; 

7) Cópia e original do cartão do banco, cabeçalho do extrato bancário ou ainda documento de abertura da 

conta corrente que possibilite a clara identificação da agência e do número da conta corrente no Banco do 
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Brasil; 

8) Cópia do comprovante de endereço com CEP: água, luz, telefone ou fatura do cartão de crédito, 

juntamente com o print da tela de busca do CEP no site dos correios ( 

http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/buscaCepEndereco.cfm). Se você não for o 

titular, trazer declaração simples do titular com cópia do documento do titular informado na declaração; 

9) Cópia e original do Certificado / Diploma de Conclusão da Graduação (frente e verso); 

10) Cópia e original do Certificado de Curso de Reanimação Cardiorrespiratória (com validade de 2 anos) - 

frente e verso. Para os cursos de ACLS e PALS é necessário entregar cópia da carteira da American Heart; 

11) Cópia e original do comprovante exigido pela especialidade. Pode ser comprovante de que ainda está 

realizando o PRM, desde que conste as datas de início e término; 

* Caso o término do PRM que você está realizando esteja previsto para após o dia 29/02/2020, trazer 

documento da Instituição de origem, em papel timbrado, declarando que a conclusão das suas atividades no 

PRM se dará até o dia 29/02/2020; 

12) Cópia e original da carteira do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 

(CREMERS). Caso seu CRM seja de outro Estado, trazer o CRM de origem com o protocolo do pedido de 

transferência; 

13) Cópia e original da Carteira de Vacinação, atualizada, no mínimo, com as seguintes vacinas: 1 - duas 

doses de MMR (sarampo, caxumba e rubéola), ou, alternativamente, comprovação laboratorial de 

imunidade com IgG; 2 - três doses de vacina contra Hepatite B e dosagem de Anti-HBs; 3 - Vacina 

Antitetânica. 

14) Ficha de Matrícula impressa e assinada (completar cadastro na plataforma de inscrições e gerar o 

documento)  https://fundacaomedica2.hcpa.ufrgs.br/processoseletivo/listarevento.aspx?RMPR2020 

      
Cordialmente, 

 

 

 

Helena von Eye Corleta 

Coordenadora da COREME 

Comissão de Residência Médica – COREME 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre – www.hcpa.edu.br 

Fone: (51) 3359-8285 

 
 

http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/buscaCepEndereco.cfm
https://fundacaomedica2.hcpa.ufrgs.br/processoseletivo/listarevento.aspx?RMPR2020
http://www.hcpa.edu.br/

