
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA - (Para inserção na Plataforma Solis GE no ato da inscrição).

Para brasileiros:

● Termo de responsabilidade assinado pela Chefia do Serviço, onde a mesma responsabiliza-se pelas atividades do aluno do
PICCAP na sua área;

● RG ou outro documento oficial que contenha os dados do RG (número, data de expedição e órgão expedidor);
● Comprovante de Consulta Situação Cadastral no CPF;
● Certidão de casamento ou separação;
● Comprovante de residência (água, luz ou telefone) com CEP. Este deve estar em situação regular no cadastro dos Correios.

Caso o documento esteja em nome de outra pessoa, deverá ser feita uma declaração na própria conta, entregue juntamente
com a cópia frente e verso do documento do titular;

● Conferência CEP correios - Busca CEP (print de tela);
● Diploma do curso de graduação;
● Comprovantes dos pré-requisitos, quando solicitados pelo curso, exemplo: Residência Médica ou Título de Especialista;
● Carteira do Conselho Profissional (para profissionais de outros estados, somente com autorização do respectivo conselho no

RS);
● Certidão de Regularidade junto ao Conselho Profissional;
● Certificado de curso de Reanimação Cardiorrespiratória ou Suporte de Vida realizado nos últimos 24 meses, com carga horária

mínima de 2 horas;
● Certificação digital (para alunos médicos - exceto para cursos observacionais).

Para estrangeiros:

● Termo de responsabilidade assinado pela Chefia do Serviço, onde a mesma responsabiliza-se pelas atividades do aluno do
PICCAP na sua área;

● Passaporte com visto permanente ou temporário para: estudante, aperfeiçoamento médico ou pesquisa, ensino ou extensão
universitária. Obs.: Cursistas provenientes de países do MERCOSUL deverão apresentar somente o comprovante de residência
temporária emitido pelo consulado ou serviço de imigração;

● Comprovante da proficiência da Língua Portuguesa nível intermediário superior (exceto para cursos observacionais);
● Certidão de casamento ou separação;
● Diploma do curso de graduação com tradução juramentada;
● Comprovantes dos pré-requisitos, quando solicitados pelo curso, exemplo Residência Médica ou Título de Especialista com

tradução juramentada;
● Carteira de identidade do país de origem (constar a filiação);
● Carteira do conselho profissional do país de origem;
● Comprovante de Consulta Situação Cadastral no CPF;
● Comprovante de residência no Brasil (água, luz ou telefone) com CEP, este deve estar em situação regular no cadastro dos

Correios. Caso o documento esteja em nome de outra pessoa, deverá ser feita uma declaração na própria conta, entregue
juntamente com a cópia frente e verso do documento do titular;

● Conferência CEP correios - Busca CEP (print de tela);
● Autorização do Conselho Profissional no RS, para profissões regulamentadas (exceto para cursos observacionais);
● Carteira de Registro Nacional Migratório (antiga Cédula de Identidade de Estrangeiro) ou documento que contenha o número do

RNM - Registro Nacional Migratório (exceto para cursos observacionais);
● Documento que comprove a data de entrada no Brasil;
● Cópia do certificado de curso de Reanimação Cardiorrespiratória ou Suporte de Vida realizado nos últimos 24 meses, com

carga horária mínima de 2 horas (exceto para cursos observacionais);
● Certificação digital (para alunos médicos - exceto para cursos observacionais).

PARA REALIZAÇÃO DE NOVOS MÓDULOS: será verificada a Conclusão dos Cursos da Matriz de Capacitação – EAD.

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php

