FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-FAMERP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5416 – Vila São Pedro
São José do Rio Preto-SP

COREMU-COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL

INFORMAÇÕES SOBRE A MATRÍCULA
Processo Seletivo de Residência Multiprofissional 2022

MATRÍCULA
1. A matrícula da primeira chamada será nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na secretaria da
COREMU/FAMERP, das 08h00 às 16h00.
2. Para evitar o risco de disseminação do coronavirus, a COREMU criou um cronograma no intuito de
evitar aglomerações.
3. Os aprovados deverão fazer a matrícula em seu respectivo programa preferencialmente nas datas
informadas abaixo:

17.02.2022

Programa Atenção ao Câncer

08h00 às 16h00

Programa Reabilitação Física

18.02.2022
08h00 às 16h00

Programa Atenção Básica com ênfase na Estratégia de Saúde da Família
Programa Saúde da Criança
Programa Vigilância em Saúde

4. Os candidatos deverão trazer preenchidos corretamente e assinados os seguintes formulários:
Formulário de Matrícula e Declaração de Situação Vacinal juntamente com os documentos
relacionados no item 5 abaixo. Os dados fornecidos são de responsabilidade do candidato.

5. Relação dos Documentos e orientações:
SOB NENHUMA HIPÓTESE A MATRÍCULA SERÁ EFETIVADA SEM A APRESENTAÇÃO
DE TODOS OS DOCUMENTOS CITADOS ABAIXO.
5.1. Para a realização da matrícula no Sistema SIGRESIDÊNCIAS do Ministério da Saúde, os
aprovados devem estar desvinculados de quaisquer Programas de Bolsas Governamentais para
Residências em Área Profissional/Multiprofissional da Saúde de quaisquer instituições que, por
ventura, ainda estejam cadastrados.
5.2. Para efetivar a matrícula, serão necessárias cópias simples dos seguintes documentos
acompanhados dos originais (para conferência):
a) Duas fotos 3x4 coloridas recentes.
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b) No caso de Procuração, o agente administrativo irá confrontar a assinatura da procuração com a
aquela constante do documento de identidade do candidato.
c) Comprovante de abertura de Conta Salário Individual, no BANCO DO BRASIL S.A, vinculada
a uma conta corrente em nome do próprio candidato, constando número, nome da agência e
número da conta (com dígito). Salienta-se que a conta corrente não pode ser conta conjunta ou
poupança. A conta deve ser de titularidade do candidato aprovado.
d) Para o candidato que necessitar abrir conta, este deverá contatar a secretaria da COREMU pelo email processoseletivocoremu@famerp.br, para que a mesma providencie uma declaração
comprovando que o candidato foi aprovado no programa de residência da FAMERP financiado pelo
Ministério da Saúde.
e) Comprovante original do pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 100,00 (Cem Reais), a
ser recolhida na Tesouraria da FAMERP, após apresentação e conferência de toda documentação na
COREMU.
f) Comprovante original do pagamento da taxa para confecção do crachá no valor de R$ 5,00 (cinco
reais), a ser recolhida na Tesouraria do Hospital de Base - FUNFARME;
g) Cédula de Identidade válida (deve ter no máximo 10 anos da data de emissão).
h) CPF - Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia do próprio classificado;
i) Comprovante do cumprimento das obrigações com o serviço militar, quando do sexo masculino;
j) Título de eleitor e comprovante de cumprimento das obrigações eleitorais, disponível em:
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
k) Diploma ou Atestado de colação de grau do Curso de Graduação emitido pela Instituição de
Ensino Superior formadora (até o dia da matrícula, impreterivelmente).
l) Histórico Escolar do Curso de Graduação emitido pela Instituição de Ensino Superior formadora
(até o dia da matrícula, impreterivelmente).
m)

Os profissionais estrangeiros e brasileiros com diploma obtido em faculdade estrangeira

somente poderão matricular-se mediante apresentação do diploma devidamente revalidado (Lei nº
9.394/96, de 20/12/1996; Resolução CNE/CES nº 01, de 28/01/2002; Resolução CNE/CES nº 8, de
04/10/2007).
n) Inscrição no Conselho de Classe Regional do Estado de São Paulo ou Declaração Oficial do
Conselho Regional, informando o número do Registro do Profissional (documento obrigatório
para efetivação da matrícula) até o dia da matrícula, impreterivelmente.
o) No caso dos candidatos inscritos em Conselhos Regionais de Classe em outros Estados, estes
deverão apresentar o protocolo de solicitação de transferência para São Paulo, bem como o
comprovante de inscrição no Conselho do Estado que estiver vinculado.
p) Declaração original de situação vacinal atualizada preenchida e assinada por profissional da sala
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de imunização da Unidade Básica de Saúde de referência do candidato (Anexo II) mais uma cópia
simples da mesma e duas cópias simples da carteira de vacinação atualizada – inclusive contra a
COVID-19 (todas as páginas que constem as vacinas e a identificação do candidato);
q) Cartão Nacional de Saúde.
r) Comprovante ou declaração constando o Grupo sanguíneo e fator RH.
s) Comprovante de inscrição no INSS: Número de Identificação do Trabalhador (NIT) junto ao INSS
ou PIS/PASEP.
t) Cópia do recibo de quitação e da Apólice do Seguro Saúde e contra acidentes pessoais, individual,
com vigência e pagamento anual com renovação para cobertura durante todo o período do
programa de residência.
u) Formulário de Matrícula corretamente preenchido e assinado.
v) O candidato aprovado deverá preencher no ato da matrícula, na secretaria da COREMU, os
seguintes documentos: Declaração de dedicação exclusiva e do cumprimento da carga horária
do Programa e a Declaração de responsabilidade com o crachá e termo de cumprimento da
NR-32;
x) Os candidatos estrangeiros deverão apresentar visto ou autorização de residência que lhes
permitam cursar a Residência, observados, quando aplicáveis os Decretos Federais nº 6.964, de
29/09/2009, e nº 6.975, de 07/10/2009.

INTEGRAÇÃO DOS RESIDENTES

Todas as informações relativas a integração dos Residentes e ao início da Residência Multiprofissional,
serão publicadas neste site (www.famerp.br) até o dia 26/02/2022.

