Relação de documentos necessários para ingressar na Cooperativa

1. Proposta de admissão para ingresso na Cooperativa.
(A mesma estará disponível após preenchimento do cadastro inicial para impressão e
assinaturas).

2. Certificado do curso Formação de Novos Cooperados.
3. Certificado do curso Cooperativismo e Sistema Unimed.
Importante: Referente aos itens 2 e 3, no momento do cadastro no site da Fundação
Unimed, informar no campo Empresa: UNIMEDRIOPRETO, para que não seja cobrado
pelos mesmos.
4. Cópia do diploma de médico registrado no MEC (frente e verso).
5. Cópia do certificado de residência médica reconhecida pelo MEC (frente e verso).
6. Cópia do título de especialista, (frente e verso), outorgado pela Sociedade Médica
Brasileira e Conselho Profissional da classe, de acordo com a especialidade em que visa a
inscrição.
7. Cópia do diploma de doutorado ou pós-doutorado em saúde reconhecido pelo MEC (frente
e verso), se possuir.
8. Cópia do diploma de mestrado em saúde reconhecido pelo MEC (frente e verso), se
possuir.
9. Cópia do certificado de área de atuação, (frente e verso), outorgado pela Sociedade
Médica Brasileira e Conselho Profissional da classe, se possuir.
10. Cópia do Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
11. Cópia da licença de funcionamento da Vigilância Sanitária (SIVISA) do endereço do
consultório atualizado.
Importante: Se a licença de funcionamento (SIVISA) for na pessoa jurídica do médico,
anexar cópia do contrato social, lembrando que o alvará deve ser do endereço do
consultório onde irá realizar os atendimentos.
12. Cópia do Certificado de Licença do Corpo de Bombeiro, do endereço do
consultório.

13. Cópia reduzida da planta do imóvel.
14. Cópia da certidão de acessibilidade do endereço do consultório.
15. Cópia simples do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
Importante: O médico deve estar incluído no CNES do endereço do consultório que irá
atender (Secretaria Municipal de Saúde - Departamento de Regulação, Avaliação e
Controle DIRAC - Avenida Romeu Strazzi 199, Vila Sinibaldi - 1º andar - Telefone 173216 9749 - São José do Rio Preto – SP, com Marli, setor do CNES.
16. Cópia simples do cadastro municipal de contribuinte no ISS – (Imposto sobre
serviços) - como autônomo (Prefeitura Municipal ou com o contador).
17. Cópia simples da certidão de casamento ou averbação, se possuir.
18. Cópia simples do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) se for o caso.
19. Uma foto 3x4 recente.
20. Cópia do CPF.
21. Cópia do RG.
22. Cópia do título de eleitor.
23. Cópia da carteirinha do CRM (Conselho Regional de Medicina).
24. Cópia do certificado de reservista, quando do sexo masculino.
25. Cópia da inscrição no INSS na finalidade de autônomo (NIT/PIS/PASEP).
26. Apresentar certidão negativa criminal Estadual dos últimos cinco anos:
ESTADUAL: http://www.tjsp.jus.br/Certidoes/Certidoes/CertidoesPrimeiraInstancia
27. Apresentar certidão negativa criminal Federal dos últimos cinco anos:
FEDERAL: http://www.jfsp.jus.br/certidoes-emissaoonline/
28. Apresentar certidão negativa de protesto dos últimos cinco anos.
1º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de São José do Rio Preto,
Rua Jorge Tibiriçá, 2562, Boa Vista (17) 3211-9339 / (17) 3234-6600;
2º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de São José do Rio Preto, Rua
Jorge Tibiriçá, 2553, Boa Vista (17) 3214-6500.

29. Apresentar certidão negativa de distribuições de ações cíveis Estadual dos últimos cinco
anos.
ESTADUAL: https://esaj.tjsp.jus.br/sco
30. Apresentar certidão negativa de distribuições de ações cíveis Federal dos últimos cinco
anos.
FEDERAL: http://www.jfsp.jus.br
31. Declaração do hospital no qual internará os pacientes da Unimed.
32. Apresentar currículo resumido e comprovantes nas especialidades correlatas
33. Enviar 3 (três) cartas de apresentação de médicos cooperados com no mínimo 5 (cinco)
anos de exercício na cooperativa. (Clique aqui para obter o modelo)
34. Comprovante de endereço residencial (luz ou telefone fixo).
35. Comprovante de participação no NOTIVISA da ANVISA – notificação de eventos
adversos. http://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmCadastro.asp
36. Certificado de acreditação emitido pelas entidades acreditadoras de serviços de saúde
ou pelo INMETRO, se possuir; www.ans.gov.br RN 405.
37. Certificado de qualidade monitorada obtido no PM-QUALISS, emitido pelas Entidades
Colaboradoras, se possuir; www.ans.gov.br RN 405.
38. Certificado ou documento equivalente emitido pelas entidades gestoras de outros
Programas de Qualidade, se possuir; www.ans.gov.br RN 405.
39. Certificado ABNT NBR ISO 9001 – sistema de gestão de qualidade, emitido por
organismo de certificação acreditado pelo INMETRO, quando abranger a totalidade do
escopo dos serviços de saúde prestados, se possuir www.ans.gov.br RN 405.
40. Cópia de um comprovante de conta corrente do - Banco Bradesco 237 (parceiro da
cooperativa). Deverá ser apresentado no máximo até o pagamento da cota (1ª parcela e ou
parcela única).
Aviso Importante: A qualquer momento, a Unimed São José do Rio Preto reserva o direito
de solicitar as vias originais dos documentos acima elencados. E não haverá prorrogação
no envio dos mesmos para análise.

Todos os documentos são obrigatórios, exceto aqueles destacados com a frase “se possuir”
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