
 
 
 

 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL INTEGRADA EM SAÚDE: CARDIOLOGIA 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

 

No ato da matrícula, os candidatos aprovados deverão apresentar os seguintes documentos 
originais (para conferência) e suas cópias simples: 

a) 01 (uma) foto 3x4, recentes com o fundo branco, (visualizando os ombros);  

b) 01 (uma) cópia simples da cédula de identidade ou RNE;  

c) 01 (uma) cópia simples do CPF;  

d) Certidão de quitação eleitoral (INTERNET);  

e) 01 (uma) cópia simples do certificado de reservista (sexo masculino);  

f) 01 (uma) cópia simples da Carteira de Trabalho Previdência Social (páginas com a foto, 
dados de identificação e nº PIS/PASEP ou NIT);  

g) 01 (uma) cópia do Diploma de Graduação (Bacharelado) reconhecido pelo MEC (frente e 
verso) ou ORIGINAL declaração de conclusão com data recente (a partir de agosto/2019);  

h) 01 (uma) cópia simples da Carteira de Identidade Profissional da área de formação com 
registro no Estado do RS. Será aceito, no ato da matrícula, o registro provisório do Conselho 
de Classe Profissional da respectiva categoria profissional ou o protocolo de solicitação do 
registro profissional ou de transferência do registro profissional, quando for o caso, mediante 
assinatura do termo de entrega do documento. O candidato terá prazo até 20 de março de 
2020 para apresentar o registro definitivo. O não cumprimento desta observância implicará 

no cancelamento automático da matricula e desligamento do programa. 

i) 01 (uma) cópia simples do comprovante de residência (frente e verso) que conste o CEP 
(telefone fixo, água, luz, gás, localização do imóvel). Nos casos em que o candidato não o 
tenha em seu nome, será aceita uma declaração simples do titular do comprovante de que o 
candidato reside naquele endereço. 

j) 01 (uma) cópia do cartão da CONTA SALÁRIO em nome do próprio residente, vinculada a 
uma conta corrente, nos Bancos credenciados: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, BANCO BRADESCO S/A e ITAU UNIBANCO S/A).  

k) Atestado de Antecedentes Criminais (INTERNET); 

l) 01 (uma) cópia simples da carteira de vacinação atualizada: sarampo, caxumba e rubéola), 
Hepatite B e Vacina Antitetânica 

m) Para formados no exterior:  01 (uma) cópia autenticada do Diploma devidamente revalidado 
por Instituição competente até a data da matrícula. Para os não brasileiros: há necessidade de 
visto permanente de residência no Brasil e certificado de Proficiência em Língua Portuguesa. 

n) Procuração com firma reconhecida (original ou cópia autenticada), no caso de impedimento 
do candidato.  

 

INSTITUTO DE CARDIOLOGIA  
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA 

UNIDADE DE ENSINO / COREMU 
Hospital Credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica/  
Residência Multiprofissional - Ministério da Educação e do Desporto 

(CNRM/CNRMS/MEC)  


