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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE RESIDÊNCIA MÉDICA 2017 R2 DE NEUROCIRURGIA

RESULTADO FINAL
Candidato

Número de Inscrição

Nota

GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA MACHADO

001/R2NCR2017 80,00

Classificação Final

1º.

1. A efetivação da Matricula ficará dependente da aprovação da Transferência pela Comissão Nacional de
Residência Médica, conforme normas da CNRM (Lei 6.932/81 e resolução n°06 de 21/10/2010)
2. O candidato a residente só poderá assumir a função de residente do segundo ano (R2) de Neurocirurgia no
HMMG após a liberação da transferência pela CNRM.
3. Para a transferência, a COREME do HMMG emitirá documento para a COREME de origem comprovando a
existência de vaga, da concordância com a transferência e se responsabilizando pelo pagamento da bolsa
do residente pelo prazo de 04 (quatro) anos e iniciará o processo de transferência, seguindo a resolução
n°06 de 21/10/2010
4. Após a autorização da transferência pela CNRM, o candidato deverá realizar a matrícula, quando deverá
apresentar:
a) 2 (duas) fotos 3X4;
b) 1 (uma) cópia da cédula de identidade;
c) 1 (uma) cópia do diploma ou declaração de conclusão na área médica;
d) 1 (uma) cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
e) 1 (uma) cópia da cédula do CRM-SP ou o respectivo protocolo, quando for o caso;
f)

número de inscrição do PIS, NIT ou INSS;

g) 1 (uma) cópia simples do currículo devidamente encadernado, que permanecerá arquivado na
secretaria da COREME até a conclusão da residência;
h) procuração simples com firma reconhecida e documento de identidade do procurador, quando for
o caso;
i)

certidão de nascimento de filhos menores de 18 anos (quando for o caso);

j)

Carta de liberação da COREME de origem concordando com a transferência, conforme normas da
CNRM (lei 6.932/81 e resolução n°06 de 21/10/2010);

k) Cópia do aceite da CNRM do processo de transferência.
5. No ato da matrícula, o candidato deverá agendar exame médico admissional, que deverá ser realizado na
UST (Unidade de Saúde do Trabalhador) do HMMG ou das demais instituições que participam do processo
de seleção, ficando o candidato responsável em apresentar o laudo final elaborado na UST, na COREME.

Campinas, 23 de fevereiro de 2017.
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