
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME 
 
1. A COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 3º da Lei nº 
6.932 de 09/07/81. 
  R E S O L V E: 
  Art. 1º - Estabelecer o contrato padrão de matrícula a ser adotado nas Instituições que oferecem 
Programas de Residência Médica (PRM) de acordo com o modelo abaixo: 
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Pelotas                     CNPJ: 92.242.080/0001-00 

NOME DO RESIDENTE: _________________________________________________________ 

FILIAÇÃO: ___________________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL: ____________________ DATA DE NASCIMENTO: ____/____/_____ 

NACIONALIDADE: __________________  NATURALIDADE: ___________________ 

ENDEREÇO (CIDADE NATAL): _____________________________________________________ 

CIDADE/ESTADO:  _______________________        FONE(FIXO): (___) ____________________ 

ENDEREÇO (EM PELOTAS): _______________________________________________________ 

FONE: (___) ______________________ 

FAMILIAR OU AMIGO PARA CONTATO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:  

NOME: _____________________________  TELEFONE: (___)_______________ 

BANCO: _______________________ AGÊNCIA: ________  CONTA BANCÁRIA Nº : ________________  

RG Nº: ___________________                        CPF Nº: ____________________ 

DEPENDENTES OU BENEFICIÁRIOS LEGAIS (Incluindo o Residente): ____ 

2. Médico inscrito no Conselho Regional de Medicina do estado do Rio Grande do Sul, sob o número ou protocolo 
de inscrição CREMERS __________________, declara estar ciente do Convênio ou contrato celebrado entre a pré-
citada Organização Médica e o(a) Médico(a) Residente ______________________ que lhe assegura o direito de 
realizar estágio de Residência Médica como Bolsista, na área de ____________________, dentro das normas e 
disposições legais da Comissão Nacional de Residência Médica a cujo cumprimento se obriga: 
 2.1 - O presente contrato padrão de matrícula terá a duração de ___ anos, iniciando-se em ___/03/2021, no 
PRM de ______________________________________________________ . 

2.2 - Além do contido neste contrato padrão, o Médico Residente está adstrito às demais disposições 
normativas legais e regulamentares que disciplinam a Residência Médica. 
 2.3 - O presente termo não cria e não envolve nenhuma espécie de emprego entre as partes. 
 2.4 - O(A) Médico(a)  Residente declara aceitar a Bolsa que neste ato lhe é conferida, comprometendo-se a 
cumprir o disposto neste instrumento em todos os seus termos, cláusulas e condições. Inclusive declarando 
conhecer e aceitar o Regulamento Interno desta Instituição e as Normas da Comissão Nacional de Residência 
Médica. 
 2.5 - O(A) Médico(a) Residente reconhece e aceita que os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 
Residência Médica da Instituição e Comissão Estadual e em última instância pela Comissão Nacional de Residência 
Médica. 
 2.6 - E por estarem assim justos e contratados, estabelecem o foro da sede da Instituição como 
competentes para dirimir dúvidas que possam advir da interpretação e aplicação do presente contrato e o assinam 
em duas vias de igual teor na presença das duas testemunhas abaixo. 

 

 Pelotas, ______ de _______________de 2021. 
 

      __________________________________  
Instituição Médica 

         
           ________________________________ 

Médico(a) Residente 


