RESULTADO FINAL – APROVADOS
HOSPITAL BRUNO BORN
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA
A Coordenadora da Comissão de Residência Médica – COREME/HBB, no uso de suas atribuições legais, torna público os aprovados no Processo Seletivo do Programa de Residência Médica.
ONCOLOGIA CLÍNICA
Coordenador do PRM: Dr. Leandro Brust
Colocação
1º

Aprovados
Fernando Neri Damasceno

Matrícula: 19/02/2021
Local: Hospital Bruno Born
Sala: Recepção da Internação, Avenida Benjamin Constant nº: 881, 1º andar.
Horário: das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00.
Para a matrícula, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
Documentação

Observações

1

Cópia autenticada, frente e verso, do diploma de
graduação (de curso reconhecido pelo Ministério da
Educação – MEC), ou declaração de provável formando no
ano letivo de 2020, com finalização do curso até a data da
matrícula.

2

Cópia do histórico escolar da graduação

-

3

Cópia da carteira de identidade (RG)

No caso de estrangeiros, apresentar cópia da
carteira do Registro Nacional de Estrangeiro – RNE

4

Cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física)

-

5

Cópia do Título eleitoral e comprovante de votação na
última eleição

-

6

Cópia do Registro no Conselho do RS

Em casos de alunos que
entregaram declaração de provável formando no
ano letivo de 2020, com finalização do
curso até a data da matrícula, conforme linha 1, o
referido documento poderá ser entregue
até a matrícula

7

Cópia da carteira de trabalho (parte com foto, página da
qualificação civil, páginas de todos os contratos de
trabalho e página em branco após o último contrato)

-

8

Cópia do comprovante de residência

Água, luz ou telefone

9

Cópia do comprovante de quitação de serviço militar para
candidatos do sexo masculino

-

10

Cópia de comprovante bancário, em que conste o número
da conta corrente, sendo o candidato o titular

Preferência por Banco do Brasil

11

Cópia da carteira de vacinação atualizada

Principais vacinas que devem estar em dia: Tétano,
Hepatite e Tríplice

12

Cópia do Cartão do SUS

-

Centro de Ensino e Pesquisa – CENEPE
Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado – Hospital Bruno Born – CNPJ 91.162.511/0001-65 – www.hbb.com.br
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Observações:
a) Candidato brasileiro que realizou curso médico no exterior deve apresentar cópia e original do diploma revalidado no
Brasil;
b) Candidato estrangeiro deve entregar comprovante de visto de permanência no Brasil e diploma de Médico revalidado em Conselho Regional de Medicina do Brasil;

Lajeado, 12 de fevereiro de 2021.

_____________________________________________
Bruno Lo Iacono de Borba
Coordenador da COREME
Hospital Bruno Born
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