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COREME - Comissão de Residência Médica da Santa Casa de 
Votuporanga / UNIFEV 

 

PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MÉDICA  
 
 

3ª CONVOCAÇÃO DE CADIDATOS 
 

A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e o Centro Universitário de Votuporanga, por 

meio da Comissão de Residência Médica, convoca a candidata abaixo relacionada, aprovada no 

Processo Seletivo de Residência Médica 2016, para efetuar sua matrícula na COREME da Santa Casa 

de Misericórdia de Votuporanga, localizada na Rua Tocantins, nº 2918, Bairro Santa Eliza, 

Votuporanga/SP, CEP 15505-189, a partir da publicação desta convocação até o dia 22/02/2016, das 

8:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h. Após este período, a candidata não matriculada perderá 
automaticamente sua vaga. 

. 
 

PRM em Pediatria 

 

NOME NOTA 
FINAL CLASSIF. SITUAÇÃO 

LARA KAREN DE OLIVEIRA SANTOS 55,78 6 Convocada p/ matrícula 

 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA: 

a) cópia da carteira do CRM; 

b) 01 (uma) foto 3x4 recente; 

c) cópia do comprovante de endereço; 

d) cópia do RG; 

e) cópia do CPF; 

f) cópia do Titulo de Eleitor; 

g) cópia do diploma de médico registrado nas repartições competentes; 

h) cópia de Atestado de Antecedentes Criminais; 

i) cópias das folhas 2, 3 e 5 da carteira do CREMESP; 

j) cópia do contrato de seguro contra acidentes pessoais, contratado para o período do curso de Residência 

Médica. 

k) Número do PIS/PASEP ou NIT - Número de Identificação do Trabalhador, perante a Previdência Social. 

l) Cópia de comprovante de quitação com o serviço militar (frente e verso), quando do sexo masculino; 
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m) o médico estrangeiro deverá apresentar visto permanente, diploma revalidado por universidade pública, 

na forma da lei e proficiência da língua portuguesa, comprovada por instituição oficial de acordo com as 

Resoluções CFM n°1.832/2008 e 1.831/2008. 

n) Cópia do Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) 

No caso de recém-formados que ainda não tenham o Diploma, poderão ser apresentados provisoriamente o 

Atestado ou Certidão de Colação de Grau, devendo o candidato aprovado apresentar cópia do Diploma em até 90 

dias após o início Programa. 

 
 

Votuporanga, 19 de fevereiro de 2016. 

 

FABRÍCIO PEREIRA ANDRADE 
COORDENADOR GERAL DA COREME 


