Documentació incorporació Unitats Docents SSIBE i Hospital de Palamós 2019
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Fotocòpia del DNI/NIE
Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o número d’ afiliació (no la targeta sanitària)
Fotocòpia compulsada del títol i original
Núm. compte bancari
Núm. de col·legiat
Resguard adjudicació de la plaça de residencia de la especialitat, signada pel resident
Certificat de delictes de naturalesa sexual: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramitesgestiones-personales/certificado-delitos

Col·legi Oficial d’ Infermeria de Girona • Albareda, 3-5, 3º 17004 Girona • Tel. 972 20 41 61. Sol·licitar informació

Col·legi Oficial de Metges de Girona • Albareda 3-5 17004 Girona • Tel. 972 20 88 00 · comg@comg.cat
Dilluns i divendres de 8:30 a 15h. Dimarts, dimecres i dijous de 8:30 a 20h
Els tràmits col·legials s’atendran tots els matins i els dimarts i dijous a la tarda.
Es requereix cita prèvia

Documentació necessària:
Col·legiació per primera vegada

•
•
•
•
•

Títol de llicenciat o resguard del títol (originals)
Títol o títol d'especialista o resguards (originals)
DNI
1 fotografia
Núm. de compte bancari per domiciliar els rebuts

Col·legiació provinent altres Col·legis

•
•
•
•
•
•

Certificat de baixa del col·legi de procedència
Títol de llicenciat, o reguard del títol (originals)
Títol o títols d'especialista, o resguards (originals)
DNI
1 fotografia
Núm. de compte bancari per domiciliar els rebuts

Col·legiació provinent de països comunitaris
•
•
•
•
•
•
•

Certificats del col·legi de procedència conforme no s’està inhabilitat per a l'exercici de la professió. Vigència: 90 dies.
Acreditació del títol de llicenciat en Medicina i Cirurgia (original)
Acreditació del títol d'especialista (original)
Passaport
1 fotografia
Nº de compte bancari per domiciliar els rebuts
Targeta de resident comunitari

Col·legiació provinent d'altres països no comunitaris
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificats del col·legi de procedència conforme no s’està inhabilitat per a l'exercici de la professió. Vigència: 90 dies.
Homologació del títol de llicenciat (originals)
Homologació del títol d’especialista (originals)
Passaport
1 fotografia
Nº de compte bancari per domiciliar els rebuts
Permís de residencia
Permís de treball

