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COMUNICADO 
SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO MILITAR 
 
 

Os candidatos que desejam trancar a matrícula em virtude de prestação de serviço 
militar, deverão apresentar presencialmente o documento TRANCAMENTO DE 
MATRÍCULA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR – SOLICITAÇÃO 
(modelo na próxima página), disponível na página de acompanhamento do processo 
seletivo, no sítio eletrônico http://www.institutoaocp.org.br. 

 
O formulário de trancamento deverá ser preenchido e impresso pelo então 

candidato e deverá ser entregue no ato da confirmação da matrícula, juntamente com a 
todos os outros documentos exigidos para tal. 

 
Anexo à solicitação de trancamento deverá constar documento oficial da 

organização militar convocando o requerente/candidato para prestação do serviço militar. 
 
O trancamento da vaga para a prestação de serviço militar será pelo período de 1 

(um) ano no programa para o qual o candidato aprovado, segundo Resolução N° 4, de 30 
de setembro de 2011 da Comissão Nacional de Residência Médica. 

 
 
Brasília-DF, 1º de fevereiro de 2023. 

 
 
 
 

VANESSA DALVA GUIMARÃES CAMPOS 
Coordenadora de Pós-Graduação Lato Sensu e Extensão /ESCS/FEPECS 
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TRANCAMENTO DE MATRÍCULA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR  
SOLICITAÇÃO 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________, inscrito no CPF 
sob o n° ________________________ por estar em prestação de serviço militar, 
conforme declaração/documentação anexa, solicito trancamento de matrícula 
da Residência Médica no Programa de 
_______________________________________________________________________________, 
da COREME/HOSPITAL _____________________________________________.  

Entendo que por esse ato, minha vaga será trancada pelo período            
de 1 (um) ano no programa para o qual fui aprovado, segundo Resolução N° 4, 
de 30 de setembro de 2011 da Comissão Nacional de Residência Médica.  

 

                                      Brasília, ___ de _______________ de 20_____. 
 

________________________________ 
Assinatura do Residente 

 
 
Observação:  

• Deve ser anexado a esta solicitação documento oficial da Organização 

Militar convocando o requerente para prestação de serviço militar. 

 
 

 

 

 

 

 


