SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO
HOSPITAL PUC-CAMPINAS
MATRICULAS: EDITAL – 2018 – HMCP-PUC-CAMPINAS

DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
A Matrícula deve ser realizada, observado os prazos previstos, pelo candidato,
pessoalmente ou por procuração.
Para a realização da Matrícula por procuração, o procurador deverá apresentar, no
ato da matrícula, além das documentações mencionadas abaixo do candidato(a), o
documento de identidade (RG) do procurador e uma procuração específica (simples)
descrita à especialidade e o nome do Hospital PUC-CAMPINAS para esse ato, com
firma reconhecida em Cartório do candidato(a).
No ato da Matrícula devem ser apresentados os seguintes documentos do
candidato:
02 Fotos 3x4 colorida e recente;
04 Cópias do Documento de Identidade (RG);
05 Cópias do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
05 Cópias da Carteira do Conselho Regional de Medicina (CRM-SP);
01 Cópia do Diploma de Curso de Graduação em Medicina, devidamente
reconhecido pelo Ministério da Educação (frente e verso);
04 Cópias do Comprovante de endereço (Residência/recente);
02 Cópias do Comprovante do número de inscrição do Instituto Nacional de
Seguridade Social -INSS/NIT/PIS) como contribuinte individual;
01 Cópia do Certificado de Conclusão de Programa de Residência Médica (frente e
verso), devidamente credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica /
Ministério da Educação, no caso de o candidato estar incluído na hipótese do Art.
2o, parágrafo único como pré-requisito para a Residência Médica;
01 Cópia do Comprovante de quitação com o Serviço Militar;
01 Cópia das Obrigações Eleitorais;
01 Cópia da Carteira de Vacinação atualizada;
01 Cópia do documento de aprovação e conclusão ao final do PROVAB deverá ser
entregue no ato da matrícula, caso o candidato seja aprovado e convocado para
assumir uma das vagas de Residência Médica deste processo seletivo.
02 cópias do comprovante do número de inscrição do Cartão Nacional de Saúde –
CNS. (Este documento pode ser feito em qualquer posto de saúde do país).
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