
 

 
 
 

 
FICHA DE CADASTRO DE RESIDENTE 

 
 
 
 

(    )  Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Enfermagem em Cardiologia e 
Pneumologia 

(    )  rograma de Residência Multiprofissional em Atenção Oncológica ao Adulto 
(    )  Programa de Residência MUltiprofissional em Gestão Integrada de Serviços de Saúde 
(    )  Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: Hospitalar e Redes de Atenção à Saúde 
 
 

CPF Sexo: (   ) Fem (   )Masc 

Nome completo sem abreviatura 

Nome da mãe completo sem abreviatura 

Nome do pai completo sem abreviatura 

Nascimento     
                         _______/_______/_______ 

Estado Civil                   
 

Nacionalidade Cor/Origem Étnica 
(    )amarela    (    )branca     (    )indígena     (    )parda     (    )preta     (    )sem informação 

Estado naturalidade Naturalidade 

Grupo sanguíneo  
(    ) A+   (    )A-    (    )AB+   (    )AB-   (    )B+   (   )B-   (    )O+   (   )O-   

PIS/PASEP/NIT 

Título de eleitor RG 

Órgão Expeditor UF do RG 

Data de emissão E-mail (letra legível) 

Tel Res Celular 

CEP Endereço (rua, av) Nº 

Complemento Bairro UF Município 

Profissão UF do Conselho de Classe Nº do Conselho Regional da Categoria 

Conselho de Classe 
(    ) Definitivo   (   ) Provisório 

Validade N° de dependente econômicos 

Banco Agência  N° da Conta Corrente 



 

 
 

 
 
  

                                                                           DECLARAÇÃO 

 

Eu, ____________________________________________________________________________venho requerer a V. Sª 

a matrícula na Residência Multiprofissional, no período de março/2018 a março/2020, compreendendo a carga horária 

mínima de 5.760 horas, para o qual anexo os documentos comprobatórios da categoria profissional. 

Declaro ciência que irregularidades nas informações prestadas e/ou na documentação cancelam o requerimento de 

matrícula. Assim como me comprometo a  entregar o(s) documento(s) pendentes abaixo, até ____ /____/  201__.  

Caso isso não ocorra, estou ciente que poderá ocorrer o cancelamento da minha matrícula na Residência 

Multiprofissional do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – 

HCFMUSP sem devolução de Taxa. 

(     ) Não há documentos pendentes 

 

Documentos Pendentes: 

(    ) Diploma de Curso de Graduação, reconhecido pelo MEC ou Certificado de Conclusão de Curso (Bacharelado);  
(    ) Histórico Escolar do Curso de Graduação (Bacharelado);  
(    ) Registro no respectivo Conselho de Classe/SP;  
(    ) Registro de Identidade; 
(    ) Cadastro de Pessoa Física; 
(    ) Carteira de Vacinação atualizada com esquema de vacinação: dupla adulto, hepatite B, tríplice viral e varicela;  
(    ) Carteira com o Grupo Sanguíneo; 
(    )Comprovante de inscrição no INSS, no PIS ou NIT;  
(    ) Cartão do SUS;  
(    ) Uma (01) fotografia 3x4 recente;  
(    ) Certificado de Reservista (candidato do sexo masculino); 
(   ) Comprovante de abertura de conta corrente própria em agência do Banco do Brasil, para o recebimento da bolsa; 
(    ) Título de Eleitor; 
(    ) Comprovante de endereço.  

 

 

 

 

São Paulo,          de                                  de 20__. 
________________________________________ 

                                                                     Assinatura do aluno 
 


