Disciplina de Reumatologia HC-FMUSP
Av. Dr. Arnaldo, 455 – 3º andar – sala 3192
Pacaembu - São Paulo - SP - CEP 01246-903
Telefones: (11) 3061-7490 / 7492
residencia.reumato@hc.fm.usp.br

ESTÁGIO EM REUMATOLOGIA PARA OS MÉDICOS DE
DIVERSAS ESPECIALIDADES
CONCEITO: É um estágio voltado para os médicos residentes que desejam ampliar seus conhecimentos em
sistema de reciclagem, com o intuito de obter aprimoramento específico e definido na área de Reumatologia.
MÉTODO: O estágio é distribuído em períodos de atendimento nos ambulatórios, visitas com o preceptor na
enfermaria, reuniões científicas e seminários.
REGIME DE TRABALHO: 40 horas semanais.
DURAÇÃO: 1 mês – do primeiro ao último dia útil do mês solicitado.
PRÉ-REQUISITOS: Residência de diversas especialidades em Instituição credenciada pelo CNRM e com
registro no CRM de seu Estado.
INSCRIÇÃO: Até 30 dias após a reserva da vaga e em até 75 dias antes do início do estágio, deverão ser
enviados por e-mail e submetidos no sistema da COREME todos os formulários e documentos a seguir:
- Termo II (gerado no sistema)
- Declaração de Ciência
- Ficha de Cadastro (gerada no sistema)
- Declaração de que cursa residência na Instituição de origem
- Apólice de seguro para acidentes pessoais (para residentes de fora da Grande SP e para Instituições Privadas)
- 1 foto 3x4
- Termo de Comprometimento CRM/SP (para quem tiver o CRM de outro estado)
- Cópia de documento de identidade *
- Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) *
* enviar somente por e-mail
IMPORTANTE:
 E-mail para envio da documentação: residencia.reumato@hc.fm.usp.br
 Site da COREME: http://www.coreme.fm.usp.br/coreme/rmexterno/basico/index.php (ver tutorial
de preenchimento a partir da página 4)
 Não enviar fotos dos documentos. Todos os formulários e documentos devem ser digitalizados com uma boa
qualidade.
 A entrega destes documentos não garante obrigatoriamente o estágio.
Seleção dos candidatos:
 Aprovação dos documentos previamente mencionados pelo supervisor do estágio na Reumatologia e pela
COREME (FMUSP), de acordo com a disponibilidade de vagas (limitadas).
Lembrando que o envio incorreto ou fora de prazo dos documentos e formulários pode causar a perda do
estágio para o mês solicitado, já que somente com 100% da documentação a COREME irá aprovar a matrícula.
Matrícula dos candidatos selecionados:
Sendo aprovado pelo supervisor do estágio e pela COREME, a matrícula será feita automaticamente.
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PREENCHIMENTO DOS TERMOS DE ESTÁGIO
PRAZOS
A documentação deverá ser submetida em até 30 dias após da reserva da vaga. Depois desse prazo, a vaga
poderá ser disponibilizada para outro residente caso seja solicitado.
Caso não submeta a documentação e nem entre em contato, o estágio poderá ser cancelado.

APÓLICE DE SEGURO
Anexar preferencialmente a Apólice de Seguro, com data de vigência no período do estágio.
Caso o seguro tenha sido feito recentemente e não tenha a apólice ainda, enviar a proposta de contração com o
comprovante de pagamento. Somente a proposta não será aceita.
Residentes que cursam na Grande SP em Instituições Públicas estão dispensados do seguro.

CRM PROVISÓRIO
Informamos que, conforme Resolução CFM no 1.948/10, é obrigatório o requerimento de CRM ou VISTO
PROVISÓRIO antes do início do estágio eletivo na FMUSP de residentes externos com registro do CRM de outro
estado.
Os médicos deverão comparecer pessoalmente no CREMESP para formalizar sua solicitação de visto provisório
com validade de 90 dias corridos. Para este visto provisório, o médico deverá seguir as instruções do link:
http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=ServicosMedicos&id=80
Deste modo, pedimos a assinatura da Declaração de Comprometimento – CRM/SP e a entrega do visto
provisório no primeiro dia de estágio.

CPF PARA RESIDENTES EXTERNOS ESTRANGEIROS
Em virtude do cadastro dos residentes externos no sistema do HCFMUSP, bem como emissão de crachá
corporativo, os residentes externos de origem estrangeira deverão informar na ficha de cadastro o número do
CPF. Este poderá ser solicitado em seu País ou no Brasil.
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Check-List Documentação
ESTÁGIO EM REUMATOLOGIA

Formulário/Documento:
01 - Ficha de Cadastro
02 - Termo II
03 - Declaração de que cursa residência na Instituição de origem
04 - Declaração de Ciência – Acesso Corporativo
05 - Declaração de Comprometimento – CRM/SP
06 – CRM/SP Provisório
07 - Cópia da apólice do Seguro para Acidentes Pessoais
08 - 1 foto 3x4
09 - Cópia de documento de identidade
10 – Diploma (frente e verso)
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TUTORIAL PARA CADASTRO DE ESTÁGIO NO SISTEMA
Fiz um passo a passo de como submeter a documentação no novo sistema da COREME. Por
estar bem detalhado ficou extenso, e, como tudo que é extenso, parece complicado. Mas
prometo que não é! Eu detalhei bem, com imagens das telas, para não ficar nenhuma
dúvida já que é algo novo, mas se mesmo assim tiver alguma dificuldade, é só me ligar! =)

Parte 1: Criar seu cadastro
Caso seja a primeira vez utilizando o sistema, você precisa criar um cadastro antes de enviar a
documentação.
Não é necessário que cada residente crie o seu próprio cadastro caso a secretária do programa envie por
todos – nesse caso somente ela se cadastra.
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Parte 2: Solicitar o estágio
Após criar o cadastro, você deverá solicitar o estágio.
Entre com seu usuário e senha, acesse Estágios – Observacional – Preencher (NOVA) Solicitação:
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Ao clicar neste link, abrirá uma nova tela para preencher com seus dados pessoais:

Após preencher TODOS os campos, clicar em Enviar Solicitação. Abrirá uma página com todos os dados
preenchidos para conferir se está tudo certo e, em caso positivo, marcar a caixinha no final da página e
clicar em Confirma a Solicitação.

Após confirmar, o sistema vai dar a opção de enviar uma cópia do comprovante por e-mail – fica a seu
critério.
Anote o número do registro, você irá utilizá-lo no próximo passo.

Caso precise alterar algum dado preenchido, entre em contato comigo. NÃO REALIZE UM NOVO
CADASTRO! Você não consegue editar o que já foi enviado, mas eu consigo =)
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Neste momento, a sua solicitação de estágio estará EM ANÁLISE aqui pela Reumatologia. É importante
que você já tenha entrado em contato comigo e feito a reserva de vaga no mês desejado, pois desta forma
poderei aprovar seu estágio rapidamente.
COMO CONSULTAR O STATUS DA SOLICITAÇÃO:
Na mesma tela onde você enviou a solicitação, clique em Acompanhar Solicitação.

Preencha com seu CPF e o número do protocolo (que é o número do requerimento):

Após clicar em Buscar, aparecerá a sua solicitação e o status dela. Esta eu acabei de cadastrar, então
aparece exatamente como aparecerá para vocês (em análise pelo programa de reumatologia).

Se demorar para aprovar, você pode entrar em contato comigo. As vezes o sistema está fora ou
tivemos algum problema de outra natureza.
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Parte 3: Documentação
Após a aprovação pelo programa, o resultado da busca ficará assim:

Agora vamos gerar o Termo II e a Ficha de Cadastro. Eles já vêm preenchidos e faltando somente as
assinaturas.
Antes da impressão da Ficha de Cadastro é necessário anexar a sua foto 3x4 (que fica melhor se
estiver cortada em formato quadrado) em Anexar Documentos. Nessa hora você pode optar por anexar
os documentos na ordem que achar melhor:
- Entrar em Anexar Documentos, anexar somente a foto, imprimir o Termo e a Ficha e, após estar com
tudo assinado, entrar novamente no Anexar Documentos e anexar o restante da documentação.
ou
- Entrar em Anexar Documentos, anexar tudo menos a Ficha de Cadastro, imprimir o Termo e a Ficha e,
após assinar a ficha, entrar novamente no Anexar Documentos e anexar somente ela.
O único documento que não será anexado por você será o Termo II, pois preciso primeiro pegar a
assinatura do supervisor do estágio aqui na Reumatologia.

Após anexar os documentos no sistema e me enviar os outros por e-mail, está tudo certo, sua parte acabou.
Agora é só aguardar eu anexar o restante e a COREME dar o aceite. Você pode continuar acompanhando
o status da solicitação através do seu CPF e número de protocolo.
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Vamos dar uma repassada rápida em todos os documentos
que são necessários anexar no sistema da COREME e os que
você precisa enviar separadamente para o meu e-mail
(residencia.reumato@hc.fm.usp.br):

- Cópia da Apólice de Seguro: Apólice de seguro para
acidentes pessoais, que esteja vigente dentro do período do estágio. Lembrando que só é necessária para
quem não é da Grande São Paulo ou para quem não é de Instituições Públicas.
- Declaração de Matrícula: Declaração de que cursa residência na Instituição de origem.
- Declaração de Ciência: Declaração que está ciente de que o estágio é observacional e de que tem
acesso parcial ao sistema de prontuários do HC-FMUSP.
- Termo de Compromisso: Para quem é de fora de SP e irá validar o CRM de outro estado, é o termo
em que se compromete a apresentar esta validação no primeiro dia do estágio e está ciente de que não
poderá cursar sem apresentá-lo. (no formulário está como Declaração de Comprometimento)
- Ficha Cadastral: É a Ficha de Cadastro já impressa e assinada. Pode ser inserida a assinatura
digitalizada, não tem problema. O importante é não deixar de datar e assinar.
- CRM Provisório: Caso você já tenha a validação do CRM pode anexá-lo ou pode anexar também o
protocolo de agendamento no CREMESP. Lembrando que o visto é válido por 90 dias e a solicitação
também só pode ser feita com 90 dias de antecedência, então não precisa fazer imediatamente caso seu
estágio seja daqui seis meses, por exemplo.
- Foto 3x4: Tem que estar no formato JPEG e ter o tamanho até 189Kb. Se você conseguir cortar ela em
um quadrado, ficará melhor na Ficha de Cadastro. Se não conseguir, não tem problema, vai funcionar
também.
Esses são os documentos que são necessários anexar no sistema. Agora os que devem ser enviados por
e-mail:
- Termo II: Após a sua assinatura e a do supervisor do seu curso, me enviar por e-mail o Termo II para
o supervisor da Reumatologia assinar antes de ir para o sistema. Importante conferir se está tudo
certinho e não faltar nenhum dado, assinatura ou carimbo.
- Cópia do RG: Uma cópia digitalizada do seu RG com CPF (preferencialmente) ou da CNH.
- Diploma: Cópia frente e verso do diploma do curso de graduação.

