
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME  

CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA 
NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. 

 

A Coreme convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo do Programa de 

Residência Médica em Medicina Intensiva Adulta para realização da matrícula. 

Os candidatos devem apresentar TODA a documentação exigida (vide item 14.6), entre 

os dias 18 e 24 de fevereiro, das 9h às 15 horas, na Coreme, conforme consta no edital. 

 

 

14.6. Da documentação para matrícula: 

a) 02 (duas) fotos 3x4 recente; 

b) Cópia simples legível do Registro Geral (RG); 

c) Cópia simples legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d) Cópia simples do registro no CRM-DF ou cópia simples da inscrição provisória 

no CRM-DF. 

e) Cópia simples do Título de Eleitor e dos comprovantes de votação da última 

eleição ou declaração de nada consta. 

f) Cópia simples do comprovante de residência recente com CEP (exemplo: conta 

de luz, telefone).  

g) Cópia simples do certificado de reservista para os candidatos do sexo 

masculino; 

h) Cópia simples da certidão de nascimento ou casamento; 

i) Cópia simples do comprovante de situação regular junto ao conselho de classe; 

j) Cópia autenticada em cartório do diploma de graduação em Medicina, expedido por 

Instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo MEC. Serão aceitas, até a 

data da matrícula, em substituição ao diploma de graduação em Medicina, declarações da 
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instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo MEC, nas quais conste que o 

candidato concluiu o curso de graduação em Medicina até aquela data; 

k) Cópias autenticadas em cartório do certificado de conclusão de programa de residência 

médica, credenciado pela CNRM na especialidade exigida como pré-requisito. Serão 

aceitas, até a data da matrícula, em substituição ao certificado de conclusão de programa 

de residência médica, credenciado pela CNRM na especialidade exigida como pré-

requisito, declarações da instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo 

MEC, nas quais conste que o candidato concluiu programa de residência médica na 

especialidade exigida como pré-requisito até aquela data; 

l) Cópia simples do Histórico escolar do curso de graduação; 

m) Cópia simples do cartão de vacina atualizado (vacina tétano, difteria, hepatite B, tríplice viral 

e febre amarela); 

n) Declaração de nada consta de antecedentes criminais 

(http://www.tjdft.jus.br/servicos/certidao-nada-consta). 

o) Comprovante de inscrição no INSS: https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/ 

p) Documento comprobatório de inscrição na Previdência Social 

(PIS/PASEP/NIT/NIS), com data de emissão no ato da matrícula para efeito de cadastro 

institucional. 

q) Cópia simples do cartão de conta salário do Banco Santander. Não será aceita 

conta poupança, conta corrente e/ou conta conjunta, exceto aqueles citados no item 

15.7.1. 

r) Ficha de cadastro a ser preenchida no local da inscrição.  
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