
 

 

 

PRIMEIRA INSCRIÇÃO – MÉDICO BRASILEIRO 

DEFINIÇÃO 

É a primeira inscrição concedida ao médico, após o recebimento do Diploma, e desde que nunca 

tenha sido inscrito em outro CRM. 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

1. Realizar Pré-inscrição no site do CREMERO (clique aqui) 

2. Diploma original acompanhado de uma cópia autenticada frente e verso, devidamente 

registrado no MEC ou Declaração/Certidão de colação de grau e cópia autenticada; 

3. No caso de médicos brasileiros formados no exterior, apresentar Diploma 

original devidamente revalidado + cópia autenticada frente e verso (tamanho A4) e cópia 

autenticada de sua tradução oficial juramentada. 

4. Cópia autenticada da Cédula de Identidade - RG (Não serão aceitos documentos 

substitutos, tais como: CNH, Cédula de Identidade de outras entidades, Passaporte, etc.) 

5. Cópia autenticada do C.P.F.; 

6. Cópia autenticada do Título de Eleitor; 

7. Cópia autenticada do documento militar – Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) 

+ Declaração comprovando está quite com o serviço militar ou que deverá apresentar-se 

em data marcada pelo exercito (O documento deve informar que o médico está apto a 

receber o registro no CREMERO). A data do documento apresentado deve ser posterior à 

da Colação de Grau do médico; 

8. Cópia autenticada de comprovante de residência (recente, até 90 dias); 

9. Cópia autenticada da Certidão de Casamento (se for o caso); 

10. 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; 

11. Comprovante de pagamento de anuidade e taxas. 

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

apresentação dos originais, para conferência.  Todas as cópias devem ser em folhas 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. 

- Caso o requerente ainda não tenha recebido seu Diploma poderá nos apresentar no ato do 

pedido, original e cópia da Declaração ou Certidão de colação de grau emitida pela faculdade, 

devendo apresentar o Diploma original dentro do prazo máximo de 120 dias após o pedido, 

conforme a Resolução CFM nº 2014/13. 

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


 

 

- A inscrição somente será aprovada após a confirmação da conclusão do curso ou a comprovação 

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 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. 

- Esclarecemos que em razão de termos que constituir o prontuário do médico por determinações 

legais, não serão aceitos documentos substitutos, tais como: Carteira Nacional de Habilitação, 

Cédula de Identidade de outras entidades, etc. 

- 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 de médicos brasileiros formados no Brasil: Cerca de 15 dias úteis, 

após confirmação de colação de grau. 

-Prazo médio para inscrição de médicos brasileiros formados no Exterior: Cerca de 15 dias úteis, 

mediante confirmação de revalidação. 

 

 


