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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA  - RESIDÊNCIA MÉDICA

Prezado aprovado,

A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora agradece a escolha de nossa instituição

para continuidade de sua formação médica. Estando agora como nosso futuro residente,

cabe parabenizá-lo (a) e elencarmos aqui algumas orientações para a matrícula.

 Orientações

Todo o processo de matrícula  ocorrerá  de maneira presencial.  O candidato aprovado

deverá estar  munido,  no  ato da matrícula,  de todos os documentos (original  e cópia)

previstos no edital. Importante destacar que a efetuação da matrícula ocorrerá somente

com a  apresentação de todos os itens exigidos:

 01 via da Convocação; (emitida no portal da AREMG)

 http://www.aremg.org.br/home

 (Uma) foto 3 x 4 recente;

 01 cópia da Cédula de Identidade;

 01 cópia do número de CPF;

 01 cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento;

 01 cópia do Comprovante de endereço residencial;

 01 cópia do Comprovante de que o candidato está em dia com o 

Serviço Militar (candidato masculino);

 01 cópia do Comprovante de Inscrição em Conselho Regional de 

Medicina;

  01 cópia do Diploma de conclusão do Curso de Medicina;

  01 cópia do Comprovante de realização dos Programas exigidos 

como pré-requisito, quando for o caso;

 01 cópia do documento com o número do PIS/PASEP ou documento
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com o número de Inscrição no INSS (disponível na carteira de 

trabalho ou no link: 

https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/perfil.xhtml

 Laudo médico liberando para as atividades da residência;

  01 Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação na última 

eleição;

  01 Cópia do cartão do Banco (não serão aceitas contas em bancos 

exclusivamente digitais);

 Original e (2 cópias) do cartão de vacina com as doses contra a 

COVID-19, Dupla Adulto e Hepatite B. (No ato da matrícula o 

cartão de vacina deverá estar atualizado, dentro da validade, com 

as respectivas doses. COVID-19, com 02 doses; Hepatite B: 

esquema completo com as três doses e Dupla Adulto atualizada a 

cada dez anos);

 01 cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS).

Os  (as)  candidatos  (as)  aprovados  (as)  deverão  apresentar-se exclusivamente  pela

Portaria Principal (ao lado da capela) e retirar uma senha para a  Direção de Ensino, de

segunda a sexta-feira, entre 8h e 12h30 e das 14h às 16h. 

Em caso de dúvidas, entre em contato consoco, por telefone (32) 3229-2348/2349 ou por

e-mail: direcao.ensino@santacasajf.org.br.

Juiz de Fora, 27 de janeiro de 2022.
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