
         ORDEM DOS MÉDICOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 
======================================================================= 

Documentos necessários para pedido de inscrição na Ordem 

dos Médicos de S. Tomé e Príncipe 

1. Fotocópia de Bilhete de Identidade ou Passaporte autenticada 

2. Documento que ateste a Licenciatura em medicina e a respectiva carga 

horária 

3. Registo Criminal 

4. Fotocópia do cartão fiscal (NIF) 

5. Três (3) fotografias atualizadas tipo passe com fundo branco 

6. Declaração, sob compromisso de honra, de que não exerce nenhuma 

função incompatível com o exercício da medicina 

7. Requerimentos devidamente preenchidos e assinados pelo requerente 

ou seu procurador (a adquirir no momento da inscrição) 

8. Documentos comprovativos do facto, situação ou circunstância que 

legalmente, dispense de estágio, quando requerido 

9. Atestado médico comprovativo de capacidade física e psíquica para o 

exercício da actividade médica 

10. Declaração, sob compromisso de honra, de que sabe falar, entender, ler 

e escrever português, salvo quando tenha frequentado, durante um 

período não inferior a um ano letivo, estabelecimento de ensino secundário 

ou superior num país de língua oficial portuguesa, sem prejuízo da 

necessidade da sua comprovação pelo CD-EDM 

11. Recibo de pagamento da taxa de inscrição ou de renovação da inscrição 

conforme for o caso   

 

 

 

 

 

 

 



         ORDEM DOS MÉDICOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 
======================================================================= 

Requerimento para o pedido de inscrição na Ordem dos 

Médicos de S. Tomé e Príncipe 

                              

                       Excelentíssimo(a) Senhor(a)  

Presidente do Conselho 

da Disciplina, Ética e Deontologia Médica 

da Ordem dos Médicos de 

São Tomé e Príncipe -  

ORMED-STP 

S. Tomé 

 

Nome --------------------------------------------------, médica(o), estado civil---------

-------------, natural de----------------------------------------, residente em-----------

----------------, portador(a) do Bilhete de Identidade número-----------------, 

passado pelo------------------------  

--------------------------------------------------- em -----------, vem, ao abrigo das 

disposições dos artigos 6.º e seguintes do Estatuto da ORMED-STP e do 

respetivo Regulamento de Inscrição em vigor, requerer V. Exa se digne 

autorizar a sua inscrição na referida Ordem, nos termos em que, 

 

                                      Aguarda deferimento 

 S. Tomé, ----- de ------- de---- 

                                                                                               O(A) signatário(a) 

(com assinatura reconhecida) 


