
INSTRUÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO PARA INGRESSO NA CORPORAÇÃO (FIC)

INSTRUÇÕES PRELIMINARES PARA PREENCHIMENTO DO FIC EADO 2017

1. Todos os candidatos devem trazer caneta azul ou preta. O preenchimento deverá ser com
letra legível;

2. NÃO SERÁ PERMITIDA RASURA DO FORMULÁRIO;

3. O candidato deverá trazer dados completos (Rua, número, cidade, bairro e estado) dos
Endereços onde residiu, em ordem cronológica, a partir dos 15 anos de idade;

4. Trazer endereço completo dos pais, padrastos e irmãos;

5. Trazer dados como  data e endereço completo de todos os lugares em que esteve
empregado, quer tenha sido ou não registrado;

6. Trazer endereço completo das escolas onde estudou referente ao Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Ensino Superior. Deverá também entregar junto com o FIC preenchido,
cópia do diploma de conclusão do Ensino de Graduação em Medicina/Especialidade. 

7. Para os candidatos que serviram nas Forças Armadas, Exército, Marinha ou Aeronáutica,
deverão entregar junto com o FIC preenchido, cópia do Certificado de Reservista,  ou se
ainda não  foram desligados,  cópia  da  declaração fornecida  pela  Força que ainda  estão
vinculados; 

8. Trazer uma foto 5X7 do tipo usada para passaporte. (Não serão aceitas fotos com camisa
de time de futebol, camisa sem mangas ou com decotes).

9. O prazo para o preenchimento do FIC se encerrará no mesmo dia em que se efetivar a
matrícula.

- Documentos:

 Cópia do Diploma de Conclusão do Curso de Medicina ou Equivalente;
 Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio;
 Cópia do Certificado de Residência;
 Cópia de todos os documentos pessoais;
 Cópia do Atestado de Bons Antecedentes;
 Cópia das Certidões Criminais Estaduais Negativas/Positivas dos lugares onde residiu

nos últimos 10 (dez) anos;
 Cópia da Certidão Criminal Negativa/Positiva Federal
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