
 

  

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  PPAARRAA  FFIILLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  AASSSSOOCCIIAADDOO  ((AA)) 

 

 

É com grande satisfação que recebemos a sua solicitação de filiação a Associação Mineira de Psiquiatria – AMP. 

Para se filiar, é necessário nos encaminhar a documentação, de acordo com sua Categoria Profissional segundo o 

ESTATUTO SOCIAL (Capítulo II, Artigo 8º): 

 

I – Associados Titulares: São os que possuem Título de Especialista de Psiquiatria fornecido pela Associação 

Médica Brasileira – AMB e Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais – CRM-MG; 

II – Associados Efetivos: São os que possuem Certificado de Conclusão em Residência Médica de Psiquiatria em 

Serviço reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Medicina do Estado de Minas Gerais – CRM-MG, contudo, não possuem Título de Especialista de Psiquiatria 

fornecido pela Associação Médica Brasileira – AMB e Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP; 

III – Associados Jubilados: São os Associados Titulares e os Associados Efetivos da Associação Mineira de 

Psiquiatria – AMP com mais de 70 (setenta) anos de idade, com pelo menos 20 (vinte) anos de filiação à 

Associação Mineira de Psiquiatria – AMP, quites com suas obrigações associativas, que terão direito à isenção 

vitalícia da anuidade a partir do exercício em que completarem os 70 (setenta) anos de idade; 

IV – Associados Aspirantes: São os Médicos Não Especialistas em Psiquiatria que tenham interesse na 

Especialidade Médica Psiquiatria, sendo que, os que estejam cursando Residência Médica de Psiquiatria em 

Serviço reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC e os que estejam cursando Curso de Especialização 

em Psiquiatria reconhecido pela Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP terão direito a 50% (cinquenta por 

cento) de desconto no pagamento da anuidade da Associação Mineira de Psiquiatria – AMP até a data do seu 

vencimento; 

V – Associados Correspondentes: São os Médicos Brasileiros e os Médicos Estrangeiros que residam no exterior 

e tenham interesse nos programas da Associação Mineira de Psiquiatria – AMP e solicitarem sua inscrição, 

além dos Associados da Associação Mineira de Psiquiatria – AMP que passaram a residir no exterior, sendo 

que, o Associado Correspondente perderá esta condição se passar a residir no Brasil; 

VI – Associados Acadêmicos: São os que Estudantes que estejam cursando Curso de Graduação em Medicina, a 

partir do 5º (quinto) ano, em Instituição de Ensino Superior dentro do Território Mineiro, reconhecida pelo 

Ministério da Educação – MEC, que tenham interesse na Especialidade Médica Psiquiatria, sendo que, terão 

direito a 75% (setenta e cinco por cento) de desconto no pagamento da anuidade da Associação Mineira de 

Psiquiatria – AMP até a data do seu vencimento, desde que comprovem estarem matriculados na forma do 

disposto neste inciso; 



VII – Associados Honorários: São as Personalidades Brasileiras e as Personalidades Estrangeiras de mérito 

reconhecido, com relevantes serviços prestados à Psiquiatria, que tenham sido indicadas pela Diretoria 

Executiva da Associação Mineira de Psiquiatria – AMP e aceito por dois terços dos votos da Assembleia Geral, 

tendo direito à isenção da anuidade. 

 

 

Para que sua filiação seja efetivada, é imprescindível nos enviar a documentação abaixo, de acordo com 

sua Categoria Profissional: 

 

Candidato (a) Associado (a) TITULAR: 

1) Cópia da sua Carteira do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais – CRM-MG; 

2) Cópia autenticada do Diploma de Medicina; 

3) Cópia do Título de Especialista de Psiquiatria fornecido pela Associação Médica Brasileira – AMB e Associação 

Brasileira de Psiquiatria – ABP, registrado no CRM-MG; 

4) Cópia do Certificado de Conclusão em Residência Médica de Psiquiatria em Serviço reconhecido pelo Ministério 

da Educação – MEC, registrado no CRM-MG, caso o possua; 

5) Declaração ORIGINAL com data de emissão de no mínimo 30 dias, de filiação à AMMG – Associação Médica de 

Minas Gerais; 

6) Cópia do comprovante de residência domiciliar ou consultório em seu nome. 

 

 

Candidato (a) Associado (a) EFETIVO (A): 

1) Cópia da sua Carteira do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais – CRM-MG; 

2) Cópia autenticada do Diploma de Medicina; 

3) Cópia do Certificado de Conclusão em Residência Médica de Psiquiatria em Serviço reconhecido pelo Ministério 

da Educação – MEC, registrado no CRM-MG; 

4) Declaração ORIGINAL com data de emissão de no mínimo 30 dias, de filiação à AMMG – Associação Médica de 

Minas Gerais; 

5) Cópia do comprovante de residência domiciliar ou consultório em seu nome. 

 

 

Candidato (a) Associado (a) ASPIRANTE: 

1) Cópia da sua Carteira do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais – CRM-MG; 

2) Cópia autenticada do Diploma de Medicina; 

3) Declaração ORIGINAL ou cópia AUTENTICADA da Instituição onde cursa a sua Residência Médica de 

Psiquiatria em Serviço reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC, ou cursa o seu Curso de Especialização 

em Psiquiatria reconhecido pela Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, com data de início e data prevista 

de término do (a) mesmo (a) para os Candidatos que estejam cursando Residência Médica de Psiquiatria em 

Serviço reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC e para os que estejam cursando Curso de 

Especialização em Psiquiatria reconhecido pela Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP; 

4) Declaração ORIGINAL com data de emissão de no mínimo 30 dias, de filiação à AMMG – Associação Médica de 

Minas Gerais; 

5) Cópia do comprovante de residência domiciliar ou consultório em seu nome. 

 

 



Candidato (a) Associado (a) CORRESPONDENTE: 

1) Cópia da sua Carteira do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais – CRM-MG (Para os 

Associados Titulares e os Associados Efetivos da Associação Mineira de Psiquiatria – AMP que passaram a 

residir no exterior) OU Cópia da sua Carteira do Conselho Regional de Medicina do seu Estado de origem (Para 

Candidatos originários de outros Estados da República Federativa do Brasil que residam no exterior); 

2) Cópia autenticada do Diploma de Medicina; 

3) Cópia do Documento de Registro Médico Oficial do país de origem (Para os Candidatos Estrangeiros que tenham 

interesse nos programas da Associação Mineira de Psiquiatria – AMP); 

4) Cópia do Título de Especialista de Psiquiatria fornecido pela Associação Médica Brasileira – AMB e Associação 

Brasileira de Psiquiatria – ABP, registrado no CRM-MG OU Cópia do Certificado de Conclusão em Residência 

Médica de Psiquiatria em Serviço reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC, registrado no CRM-MG 

(Para os Candidatos Associados Titulares e os Associados Efetivos da Associação Mineira de Psiquiatria – AMP 

que passaram a residir no exterior); 

5) Documento comprobatório do Serviço em que se encontra trabalhando no Exterior, do período que estará 

ausente do Brasil (Para os Candidatos Associados Titulares e os Associados Efetivos da Associação Mineira de 

Psiquiatria – AMP que passaram a residir no exterior); 

6) Declaração digitada e assinada solicitando sua filiação; 

7) Declaração ORIGINAL com data de emissão de no mínimo 30 dias, de filiação à AMMG – Associação Médica de 

Minas Gerais; 

8) Cópia do comprovante de residência domiciliar ou consultório em seu nome. 

 

 

Candidato (a) Associado (a) ACADÊMICO (A): 

1) Cópia da sua Carteira de Identidade expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – PC-MG (Para 

Candidatos originários do Estado de Minas Gerais) OU Cópia da sua Carteira de Identidade expedida por 

Órgãos Públicos Oficiais (Para Candidatos originários de outros Estados da República Federativa do Brasil ou 

de originários de outros Países); 

2) Declaração ORIGINAL ou cópia AUTENTICADA da Instituição onde cursa o Curso de Graduação em Medicina, 

a partir do 5º (quinto) ano (9º período), em Instituição de Ensino Superior dentro do Estado de Minas Gerais, 

reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, com data de início e data prevista de término do (a) mesmo 

(a); 

3) Declaração ORIGINAL com data de emissão de no mínimo 30 dias, de filiação à AMMG – Associação Médica de 

Minas Gerais; 

4) Cópia do comprovante de residência domiciliar em seu nome. 

 

 

Segue anexa, a Ficha de Filiação a ser preenchida e encaminhada a Associação Mineira de Psiquiatria – AMP à 

Avenida João Pinheiro Nº 161 / Sala T08, Centro, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, República 

Federativa do Brasil, CEP 30.130-180, pessoalmente ou via correios.  

 

Informamos ainda que, para se filiar a  AMP o (a) Médico (a) ou o (a) Acadêmico (a) em Medicina deverá ser 

Associado (a) da Associação Médica de Minas Gerais – AMMG se tiver domicilio no Município de Belo 

Horizonte ou em Município do interior do Estado de Minas Gerais. Maiores informações pelo telefone 55 

(31) 3247 – 1623 (com Soraia ou Ludmila) ou pelo endereço eletrônico atendimento1@ammgmail.org.br 

 



Ao recebermos a sua documentação, ela será apreciada pela Diretoria da AMP e, se aprovada a sua filiação, como 

nosso (a) Associado (a), encaminharemos uma DECLARAÇÃO e cópia de toda a sua documentação que nos foi 

entregue para a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP comunicando a sua filiação.  Entraremos em contato  

com você, confirmando a sua aprovação como novo (a) Associado (a) da AMP. 

 

Em seguida, você preencherá obrigatoriamente o cadastro da ABP pelo sítio eletrônico 

www.abpbrasil.org.br/medicos/associese/. Assim, a sua filiação na ABP será efetivada. 

 

A ABP emitirá um boleto bancário em seu nome, com a Taxa de Anuidade correspondente à sua filiação, onde, 

você pagará apenas um boleto bancário anualmente, que estará incluído as parcelas da AMP e da ABP, sendo 

que, o valor correspondente à AMP será repassado diretamente pela ABP. 

 

 

Consulte o ESTATUTO SOCIAL da AMP no site: www.ampmg.org.br 

 

 

 

 

 Atenciosamente, 

Joelma Alessandra 

Associação Mineira de Psiquiatria  

Telefone: 55 (31) 3213-7457 
Endereço Eletrônico: amp@ammgmail.org.br 

Sítio Eletrônico: www.ampmg.org.br 

http://www.abpbrasil.org.br/medicos/associese/
http://www.ampmg.org.br/
mailto:amp@ammgmail.org.br
http://www.ampmg.org.br/

