
 

 

 

ORIENTAÇÔES PARA MATRÍCULA 

 

Os candidatos no ato da matrícula e conferência dos 

documentos devem enviar para o 

email  cdep@hospitalmadreteresa.org.br  e trazer salvos 

em pen drive, um  arquivo escaneado em pdf com toda 

documentação exigida no edital item 9.12 : 

 9.12.1. (Três) fotos 3 a 4 recentes; 

 9.12.2. Cartão de vacina atualizado com 1 dose de 
antitetânica e 2 doses da Triviral; 

 9.12.3. Cédula de Identidade; 

  9.12.4. Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

  9.12.5. Comprovante de endereço; 

 9.12.6. Comprovante que estar em dia com o Serviço 
Militar (candidato masculino); 

 9.12.7. Comprovante de Inscrição em Conselho Regional 
de Medicina; 

  9.12.8. Conta Salário no Banco do Brasil; 

 9.12.9. Diploma de conclusão do Curso de Medicina; 
9.12.10. Comprovante de realização dos Programas 
exigidos como pré-requisito, quando for o caso; 

 9.12.11. Número de CPF; 
9.12.12. Número do PIS/PASEP e Número de Inscrição 
no INSS; 

 9.12.13. Laudo Médico; 
9.12.14. Laudo Tipo Sanguíneo; 

 9.12.15. Laudo de Exame Anti HBS (caso não haja 
imunização seránecessário o candidato tomar as 3 doses 
da vacina hepatite B); 

 9.12.16. Título de eleitor e comprovante de votação na 
última eleição; 
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 9.12.17. Comprovante de esquema vacinal completo de 
COVID 19 

 9.12.18. Termo de Titularidade e Responsabilidade de 
Certificado Digitalde Pessoa Física, válido, tipo e-CPF, 
modelo A1. 

 

Parágrafo único: No ato da matrícula, o candidato selecionado 
assinará Termo de Compromisso de Transferência Certificado 
Digital de Pessoa Física, disponibilizando sua assinatura digital 
para compor a base de dados do sistema de prontuários da 
Instituição. O candidato deverá manter assinatura digital válida 
e disponibilizada na base de dados da Instituição, conforme item 
anterior, durante todo o Programa de Residência Médica, sob 
pena de sansões disciplinares de acordo com as Normas da 
Comissão Nacional de Residência Médica e Regimento Interno 
da COREME/HMT, a qualquer tempo, caso não cumpra com o 
referido disposto. 
 

 

Belo Horizonte 24 de janeiro de 2022 

 

 

 

 

 


