
 

 

 

PRIMEIRA INSCRIÇÃO DE MÉDICO ESTRANGEIRO FORMANDO NO EXTERIOR 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

1. Realizar a Pré-Inscrição no site do Cremero (clique aqui) 

2. Diploma Original devidamente Revalidado acompanhado de cópia autenticada frente 

verso (tamanho A4); 

3. Cópia autenticada da Tradução Juramentada do Diploma; 

4. Cópia autenticada da Cédula de Identidade de Estrangeiro – visto permanente, ou 

deferimento de sua permanência, mediante publicação no Diário Oficial da União; ou 

possuir Visto Temporário advindo de um dos países-membros do MERCOSUL (Argentina, 

Uruguai e Paraguai) ou Chile e Bolívia, conforme Despacho CFM nº 132/2011 ; 

5. Cópia autenticada do CPF; 

6. Cópia autenticada de Comprovante de residência; 

7. 03 fotos 3x4 recentes com fundo branco. Rosto exibido de frente. Não serão aceitas fotos 

com óculos de sol ou grau, de roupa branca com fundo branco, chapéu ou adereços que 

dificultem a identificação do médico, bem como com camiseta regata, decotes ou trajes 

não condizentes com a dignidade da profissão médica; 

8. Caso o médico possua apenas o protocolo da Polícia Federal, para comprovação de que 

está aguardando a expedição da cédula de identidade de estrangeiro - Visto permanente, 

a Assessoria Jurídica do CRM verificará, além da cópia autenticada do referido protocolo, 

os seguintes documentos: 

a. Cópia da divulgação do deferimento do visto em Diário Oficial da União;  

b. Cópia do passaporte (páginas onde constam a identificação e o visto);   

c. Certidão concedida pelo setor de cadastro da Polícia Federal, contendo 

informações de deferimento do pedido de visto permanente e o número do 

Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) que constará na cédula de identidade de 

estrangeiro, bem como a validade da mesma. 

Obs: Poderão ser apresentadas cópias simples, em lugar das autenticadas, mediante 

apresentação dos originais, para conferência. As cópias deverão ser em tamanho A4.  Não serão 

tiradas cópias no local de entrega dos documentos. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

- É obrigatória, para o registo, a realização da Pré-Inscrição no site do CREMERO. 

- A inscrição somente será aprovada após a confirmação da revalidação do diploma, diretamente 

com a Faculdade ou Universidade, o que poderá interferir diretamente na data prevista para 

liberação do número de CRM e a confecção dos documentos, portanto orientamos não assumir 

qualquer compromisso profissional antes da liberação de seu número de CRM; 

- Alertamos que antes da entrega do Diploma original para registro, sejam providenciadas cópias 

autenticadas do mesmo para possíveis apresentações durante esse período, pois o documento 

http://sistemas.cfm.org.br/preinscricao/ro


 

 

original será devolvido somente após a conclusão do processo, no local onde foi entregue ou 

mediante solicitação para envio à delegacia de Ji-Paraná; 

- A entrega da Carteira Profissional de médico será realizada em sessão solene, em data a ser 

agendada pela diretoria. 

- A entrega dos documentos deverá ser feita pelo próprio médico, em razão da necessidade de 

colhermos a impressão digital e assinatura para confecção dos documentos. 

-Prazo médio para inscrição: 30 dias úteis, mediante confirmação da revalidação do diploma. 

 


