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Orientações para preceptores selecionados pelo  Edital 92/2021 para concessão de 
bolsa de incentivo do Programa Estadual de Incentivo à Qualificação de Profissionais da 
Saúde – QUALIFICA SAÚDE. 
 
Residência Médica 
 
1. Ler o termo de compromisso disponível na página do concurso 
2. Ir á COREME de sua instituição com os seguintes documentos 
a) Preceptores com conta no Banco do Estado do Pará 
Termo de compromisso assinado  - 1 via  
Cópia de documento que contenha os dados de sua conta do Banco do estado do Pará 
( agência e número da conta )  
Cópia da carteira de Identidade 
Cópia da carteira profissional do órgão de classe 
Cópia do CPF 
Cópia do título de eleitor  
Cópia do comprovante de votação do último pleito  
Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar (candidatos do sexo masculino)  
 
b) Preceptores sem conta no Banco do Estado do Pará 
Termo de compromisso assinado  - 1 via  
Cópia do comprovante de residência  
Termo de autorização de abertura de conta assinado ( também disponível na página do 
concurso )  
Cópia da carteira de identidade 
Cópia da carteira profissional do órgão de classe 
Cópia do CPF 
Cópia do título de eleitor  
Cópia do comprovante de votação do último pleito  
Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar (candidatos do sexo masculino)  
 
Residência Multi ou Uniprofissional  
 
1. Ler o termo de compromisso disponível na página do concurso 
2. Ir á COREMU que fica na COAD do CCBS UEPA ( Travessa Perebebuí 2623 -Marco ) 
com os seguintes documentos :  
a) Preceptores com conta no Banco do Estado do Pará 
 Termo de compromisso assinado  - 1 via  
Cópia de documento que contenha os dados de sua conta do Banco do estado do Pará 
( agência e número da conta )  
Original e cópia da carteira de identidade 
Original e cópia da carteira profissional do órgão de classe 
Original e cópia do CPF 
Original e cópia do título de eleitor  
Original e cópia do comprovante de votação do último pleito  
Original e cópia do comprovante de quitação com o serviço militar (candidatos do sexo 
masculino)  
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b) Preceptores sem conta no Banco do Estado do Pará 
Termo de compromisso assinado  - 1 via  
Original e cópia comprovante de residência  
Termo de autorização de abertura de conta assinado ( também disponível na página do 
concurso )  
Original e cópia da carteira de Identidade 
Original e cópia carteira profissional do órgão de classe 
Original e cópia do CPF 
Original e cópia do título de eleitor  
Original e cópia do comprovante de votação do último pleito  
Original e cópia do comprovante de quitação com o serviço militar (candidatos do sexo 
masculino)  
 
 
 
Período de entrega dos documento : 24 a 28 /01/2022 
Observação : o pagamento tem que obrigatoriamente ser realizado em conta do Banco 
do Estado do Pará. 
 
                                 
 
Comissão organizadora do QUALIFICASAÚDE. 


