FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AUTARQUIA ESTADUAL – LEI Nº8899 DE 27/09/94
(Reconhecida pelo Decreto Federal Nº74.179 de 14/06/74)

FOTO

FORMULÁRIO DE ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO
(Preencher com letra de forma)

Nome Completo:
Data de Nascimento:

Local Nascimento:

Endereço Completo:

Bairro:

Tel.

Celular:

CEP:

Cidade:

E-mail:
Estado

CRM

RG:

CPF:

Filiação:
Pai:

Filiação:
Mãe:

CURSO SUPERIOR
FACULDADE / UNIVERSIDADE

ANO TÉRMINO CURSO MÉDICO

ESPECIALIDADE

Período :

______/_______/________ a ________/________/_______

Integral : ( ) Sim

( ) Não

CARGA HORÁRIA: ______________________________

___________________ / ______/______
Local e data
SOLICITO PARECER DA
CHEFIA DO SERVIÇO/FAMERP

________________________________
Coordenador da COREME
DATA _____/_____/_______

_________________________________
Assinatura
PARECER DA CHEFIA
DO SERVIÇO/FAMERP

______________________________

DATA ____/____/________

FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AUTARQUIA ESTADUAL – LEI Nº 8899 de 27/09/94
(Reconhecida pelo Decreto Federal nº 74179 de 14/06/74)
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 5 416 – CEP 15090-000
Fone: (017) 3201-.5060 - e-mail: coreme@famerp.br
São José do Rio Preto – São Paulo – Brasil

ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO
1) O ESTÁGIO DE ATUALIAZAÇÃO é para médicos/as que já concluíram a residência
médica e desejam fazer atualização na área em que fez a residência médica.
2) Enviar e-mail para a COREME solicitando o estágio de atualização. Neste e-mail
identificar:
a) Nome do residente que solicita o estágio;
b) Ano do término da graduação em Medicina e instituição de ensino;
c) Residência: Área, instituição e término da residência.
d) Área para a qual requisita o estágio de atualização;
e) Data para a realização do estágio (data inicial e final; máximo de um mês).
3) Se aprovado, o estagiário deve providenciar os seguintes documentos e entregar com 60
dias antes do início do estágio, por Sedex ou pessoalmente na COREME:
a) 2 fotos 3x4 recentes;
b) Cópia:
 CPF (frente e verso);
 RG (frente e verso);
 Carteira do CRM (frente e verso);
 Título de Eleitor (frente e verso);
 Certidão de nascimento e/ou casamento;
 Diploma de Graduação em Medicina (frente e verso);
 Certificado de conclusão da residência médica/especialização (para a área que
requer o estágio – frente e verso).
c) Comprovante da taxa de inscrição;
d) Formulário devidamente preenchido e assinado;
e) Taxa de R$5,00 do crachá (deverá ser pago no caixa do 3º andar do prédio da Coreme
no dia de início do estágio, após o comparecimento na Coreme).
f) Comprovante de SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS. (Este comprovante
pode ser entregue na COREME até o dia do início do estágio).
g) O não comparecimento na COREME no primeiro dia do estágio as 08h00min fará
com que o estágio seja cancelado automaticamente.
4) Taxa de Inscrição: R$ 300,00
 A taxa de inscrição deve ser recolhida na tesouraria da FAMERP ou por depósito
bancário identificado conta “Tipo C” – Banco do Brasil, Agência 1510-5, C/C 26.458X (CNPJ FAMERP n° 00326036/0001-60). O comprovante deve ser enviado para a
COREME junto com a documentação acima descrita.
ENDEREÇO:
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 5416 – Bairro São Pedro.
CEP: 15090-000 - São José do Rio Preto – SP
Qualquer dúvida: (17) 3201-5060 – coreme@famerp.br

ORIENTAÇÕES

A apresentação deverá ocorrer no primeiro dia do estágio
na sala da COREME, localizada no prédio da Sicredi ao do
lado do Hospital de Base as 08h00min para assinatura da
documentação obrigatória e a entrega do seguro de vida caso
não tenha mandado anteriormente.
Após a assinatura a pessoa estará autorizada a realizar o
pagamento do crachá e a sua retirada para que possa ter sua
entrada no hospital devidamente autorizada.
O não comparecimento na COREME no primeiro dia do
estágio no horário das 08h00min fará com que o estágio seja
cancelado automaticamente.

