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2ª Convocação para Matrícula dos Candidatos Aprovados e Não Classificados 

 
 

A Comissão do Processo Seletivo de Residência Médica da Universidade Federal do Amapá (COREME/UNIFAP), no uso das suas atribuições legais, 
CONVOCA para matrícula o candidato listado abaixo, aprovado e não classificado no Processo Seletivo da Residência Médica 2022 – Edital Nº 
04/2021 – COREME/UNIFAP, para o preenchimento de vaga de residência médica no Programa de Clínica Médica.  

Nome Inscrição Classificação Programa 

Gesenildo dos Santos Soares 1651 10 Clínica Médica 

 

1.  Para matrícula o candidato deverá comparecer na secretaria da COREME, localizada no bloco novo do Curso de Medicina da UNIFAP, Campus 
Marco Zero do Equador, Rodovia Juscelino Kubitschek de Oliveira - Jardim Marco Zero - Macapá - AP, no dia 17 de março de 2022, das 14h às 18h, 
em posse dos originais e cópias dos seguintes documentos: 

1.1. Formulário de matrícula e Termo de Compromisso, disponíveis no endereço eletrônico https://www2.unifap.br/coreme/documentos/, 
devidamente preenchidos e impressos (uma cópia);  

1.2. Uma foto 3x4 recente e colorida (Cole no local destinado no formulário de matrícula);  

1.3. Fotocópia do diploma de graduação (FRENTE E VERSO), do certificado ou, provisoriamente, da declaração de conclusão de curso de Medicina, 
emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;  

1.4. Fotocópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação em Medicina (uma cópia legível);  

1.5. Fotocópia simples da Carteira do CRM/AP (Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá) ou, provisoriamente, do protocolo de inscrição no 
CRM/AP;  

1.6. Fotocópia legível simples do CPF; 

https://www2.unifap.br/coreme/documentos/
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1.7. Fotocópia legível da Cédula de Identidade (frente e verso); 

1.8. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

1.9. Fotocópia do comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, com data no ano vigente;  

1.10. Comprovante de inscrição no INSS (PIS, PASEP ou NIT), que poderá ser obtido através do link 
https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml, site de inteira responsabilidade da Previdência Social, que deverá ser consultada no caso 
de dificuldades para obtenção do documento;  

1.11. Fotocópia legível do documento militar (para os candidatos do sexo masculino): certificado de dispensa de incorporação ou de reservista;  

1.12. Fotocópia legível do comprovante de conta corrente (preferencialmente) no Banco do Brasil, em nome do candidato (qualquer documento legível 
emitido pelo banco contendo o nome e número da conta: Folha de cheque, cartão, extrato, etc.);  

1.13. Tipagem Sanguínea;  

1.14. Comprovante de endereço;  
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