SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO
HOSPITAL PUC-CAMPINAS
CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – 2019

DOCUMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
•

02 Fotos 3x4 colorida e recente;

•

04 Cópias do RG (Emissão no máximo há dez anos) RNE - Se estrangeiro;

•

05 Cópias do Cadastro de Pessoa Física (CPF), o mesmo poderá ser obtido através do link:
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/cpf/ImpressaoComprovante/Cons
ultaImpressao.asp;

•

05 Cópias da Carteira do Conselho Regional de Medicina (CRM-SP);

•

01 Cópia do Diploma de Curso de Graduação em Medicina, devidamente reconhecido pelo
Ministério da Educação (frente e verso);

•

04 Cópias do Comprovante de endereço (residência/recente);

•

02 Cópias do Comprovante do número de inscrição do Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS (PIS, PASEP ou NIT) - Como contribuinte individual, o mesmo poderá ser
obtido através do link: https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml;

•

01 Cópia do Certificado de Conclusão de Programa de Residência Médica, devidamente
credenciado pelo CNRM/MEC (frente e verso), em caso de estar prestando área com prérequisito para a Residência Médica;

•

01 Cópia do Comprovante de quitação com o Serviço Militar;

•

01 Cópia da Certidão de Quitação Eleitoral. A mesma poderá ser obtida através do link:
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;

•

01 Cópia da Carteira de Vacinação atualizada (Hepatite B/ Tríplice Viral/ Antitetânica);

•

02 cópias do comprovante do número de inscrição do Cartão Nacional de Saúde – CNS;
(este documento pode ser feito em qualquer posto de saúde do país).

•

Consultas Cadastrais do E-Social e RFB (apresentar as duas consultas impressas)
• http://esocial.dataprev.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml;
• https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/Consult
aPublica.asp;
Obs.: Se constatado pendência na(s) consulta(s) acima, será necessário regularizar.

•

01 cópia do documento de aprovação e conclusão do PROVAB;

•

Grupo sanguíneo.

O Diploma de Curso de Graduação em Medicina obtido em instituição de ensino superior
estrangeira deve estar devidamente revalidado, nos termos da legislação pertinente.
A apresentação dos documentos indicados deve ser feita mediante cópia autenticada em
Cartório ou cópia simples acompanhada do original, para conferência.
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