
  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO –  
 

Curso de Aperfeiçoamento em Obstetrícia e Ginecologia, com Área de Atuação  
 

em_____________________________________________. 
 
 

1º ANO- INÍCIO Curso de Aperfeiçoamento _____/______/_____ TÉRMINO ____/____/____.   

2º ANO- INÍCIO Curso de Aperfeiçoamento _____/______/_____ TÉRMINO ____/____/____. 

3º ANO -INÍCIO Curso de Aperfeiçoamento _____/______/_____ TÉRMINO ____/____/____. 

 
NOME: ______________________________________________________ 

 

DATA NASC.___________  CIDADE _____________________ ESTADO__________ PAÍS ____________ 

 

FILIAÇÃO: ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO(SP): ________________________________________________________________________________ 

 

BAIRRO _________________________  CIDADE _____________________ CEP._______________ 

 

TELEFONES (SP): (11) _____________________ CELULAR.: (11) __________________________ 

 

E.MAIL 1 ____________________________________E.MAIL 2 _____________________________________ 

 

RG:_________________ ORGÃO EMISSOR ________________ Data de Expedição________________ 

 

CPF: ________________________ CRM: (      )______________ CNS: ______________________ 

 

OUTRO (        ) _______________________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO(OUTRACIDADE)/Atualizado:__________________:________________________________ 

 

BAIRRO ____________________ CIDADE ____________ CEP.:______________________ 

 

TELEFONES (11): ________________ Fone RECADO (11) ____________ 

  



  

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

GRADUADO EM MEDICINA EM  _______/_______/___________ 

ESCOLA (FACULDADE): _______________________________________________________ 

PÓS-GRADUAÇÃO (TIPOS: RESIDÊNCIA/ESTÁGIO/MESTRADO, ETC).  

TIPO ESPECIALIDADE  INÍCIO 
MÊS/ANO 

TÉRMINO      
MÊS /ANO 

INSTITUIÇÃO CIDADE/ 
ESTADO 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
ATENÇÃO: 
É obrigatório o registro completo do médico na COREME da Santa Casa, incluindo a assinatura no livro 
de registro da COREME, para início das atividades de residência,  e cursos de aperfeiçoamento na 
instituição. Sem este registro, a documentação de comprovação de residência e cursos não poderá ser 
efetuada pela COREME.  
 
É obrigatória a atualização destes dados anualmente e também antes do início ou mudança de 
programa ou estágio ou curso. A manutenção deste cadastro atualizado é de responsabilidade 
do aluno. 
 
________/ ________/ _______REGISTRO (ou atualização) NA COREME  
 
_________/_________/_______INÍCIO NO DEPARTAMENTO DE OBSTETRÍCIA e GINECOLOGIA 
 
 
 
Assinatura do aperfeiçoando   
 
 

 
Prof. Dr. Paulo Ayroza Ribeiro   Prof. Dr. André Lima de Oliveira 
Diretor do DOGI     Supervisor da Residência Médica – DOGI 
 


	1º ANO- INÍCIO Curso de Aperfeiçoamento _____/______/_____ TÉRMINO ____/____/____.
	2º ANO- INÍCIO Curso de Aperfeiçoamento _____/______/_____ TÉRMINO ____/____/____.
	3º ANO -INÍCIO Curso de Aperfeiçoamento _____/______/_____ TÉRMINO ____/____/____.
	NOME: ______________________________________________________
	DATA NASC.___________  CIDADE _____________________ ESTADO__________ PAÍS ____________
	FILIAÇÃO: ______________________________________________________________________________________
	____________________________________________________________________________________________
	ENDEREÇO(SP): ________________________________________________________________________________
	BAIRRO _________________________  CIDADE _____________________ CEP._______________
	RG:_________________ ORGÃO EMISSOR ________________ Data de Expedição________________
	CPF: ________________________ CRM: (      )______________ CNS: ______________________
	ENDEREÇO(OUTRACIDADE)/Atualizado:__________________:________________________________
	BAIRRO ____________________ CIDADE ____________ CEP.:______________________
	FORMAÇÃO ACADÊMICA:
	GRADUADO EM MEDICINA EM  _______/_______/___________
	ESCOLA (FACULDADE): _______________________________________________________
	PÓS-GRADUAÇÃO (TIPOS: RESIDÊNCIA/ESTÁGIO/MESTRADO, ETC).
	ATENÇÃO:
	É obrigatório o registro completo do médico na COREME da Santa Casa, incluindo a assinatura no livro de registro da COREME, para início das atividades de residência,  e cursos de aperfeiçoamento na instituição. Sem este registro, a documentação de com...
	É obrigatória a atualização destes dados anualmente e também antes do início ou mudança de programa ou estágio ou curso. A manutenção deste cadastro atualizado é de responsabilidade do aluno.

