
Médico Brasileiro:   
 

 Cópia da cédula de identidade (frente e verso - que conste órgão expedidor); 

 Cópia do CPF; 

 Cópia da certidão de nascimento (se solteiro) ou de casamento; 

 Cópia do diploma de graduação, expedido por estabelecimento oficial ou 
oficialmente reconhecido (frente e verso); 

o OBS. Caso o médico brasileiro seja formado no exterior: Cópia do diploma de 
graduação em medicina (frente e verso), expedido por estabelecimento de 
educação superior estrangeiro (dispensada a tradução juramentada, nos 
termos de ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde e 
dispensada a revalidação de seu diploma nos termos do § 2o do art. 48 da Lei 
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei nº 12871 de 22 de outubro de 
2013); 

 

 Cópia do Histórico Escolar da graduação (somente com registro da instituição 
responsável, não serão aceitos históricos retirados pelo sistema); 

 Certidão de quitação eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (só será 
considerada válida àquela obtida no site: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ;  

 Comprovante de residência (endereço) com data recente ou declaração da 
Secretaria de Saúde do Município (ou do Ministério da Saúde) informando seu 
endereço atual (com data recente); 

 Certificado de reservista e prova de estar em dia com as obrigações militares 
(carimbo de dispensa atualizado), no caso de ser candidato brasileiro do sexo 
masculino.  

 
 
 
 
 
Médico Estrangeiro: 
  

 Cópia do CPF 

 Cópia do RNE ou SINCRE (documento de identidade que comprove filiação); 

 Cópia do passaporte (que conste foto, nome, nº do passaporte, data de 
validade); 

 Cópia do visto (página do passaporte escrito “Visto”); 

 Cópia do diploma de graduação em medicina (frente e verso), expedido por 
estabelecimento de educação superior estrangeira; 

 Cópia do diploma traduzido (frente e verso); 

 Declaração assinada pelo  Gestor do Município (ou do Ministério da Saúde)  
informando o seu endereço atual (com data recente). 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

