Edital de Convocação para Matrícula
Residência em Área Profissional Enfermagem - Edital 019/2017
Informamos que para efetivar a matrícula, o candidato aprovado e convocado
deverá comparecer à Faculdades Pequeno Príncipe, sito a Rua Avenida Iguaçú
333, para apresentação dos documentos abaixo relacionados, e assinar o
contrato da matrícula:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.

cópia da Carteira Profissional do Conselho (COREN). Prazo máximo para entrega até
10/02/2018, para formandos em janeiro.
cópia do Diploma de Graduação, ou declaração de conclusão de curso até
dezembro/2017.
cópia de Documento de Identidade;
01 foto 3x4 recente;
cópia do CPF;
cópia comprovante de Endereço atual;
cópia certidão de Nascimento/Casamento;
cópia do Título de Eleitor e dos comprovantes da última votação;
cópia certificado de Reservista, quando couber;
cópia comprovante de inscrição no PIS/PASEP/NIT;
cópia carteira de Trabalho;
Formulário de Pré-Matrícula completamente preenchido e assinado (modelo disponível
no ANEXO 7).
No ato da matrícula deve ser informada uma CONTA SALÁRIO, em nome do próprio
residente. O Ministério da Saúde não faz pagamentos de bolsas em qualquer outro tipo
de conta, que não seja CONTA SALÁRIO. Os dados bancários devem ser nos Bancos
credenciados: Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco S/A,
Itaú Unibanco S/A e Banco Santander (Brasil) S/A.
Para estrangeiros precisamos do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), para fins de
inclusão na folha de pagamento.

* Aos candidatos que se graduaram em universidade estrangeira será exigido, que o diploma
profissional seja revalidado por universidade pública brasileira, que ministra o curso na área
profissional específica Credenciada pelo Ministério da Educação – MEC, e ainda cópia da
tradução do diploma ou do certificado, realizada por tradutor publico Juramentado.
* Deverá apresentar no ato da matrícula, além dos documentos previstos no item 13.1 – DA
MATRÍCULA, os que seguem:
- Fotocópia autenticada do visto de permanência definitivo no Brasil;
- Fotocópia autenticada do diploma de Graduação devidamente revalidado em
Instituição competente no Brasil, conforme legislação vigente.

Obs.: o candidato deverá apresentar até o dia 10 de fevereiro de 2018 o
registro no Conselho de Classe ou o protocolo de entrada do referido
Conselho. Em caso de desistência (antes e após a matrícula), o candidato
deverá comunicar a Coordenação e assinar termo formalizando a desistência.
Obs2.: o candidato não precisará contratar seguro, pois este será feito pela
Faculdades Pequeno Príncipe.

Obs3.: após a matrícula o candidato deverá comparecer ao Departamento
Pessoal, na rua Brigadeiro Franco, 2678, para confecção do crachá.

Nome Dos Candidatos
Renata Longhi Sassaki
Ananda Rosa Borges
Jessica Mayara Alves Pinto
Nathalia Reichwald
Fernanda Lourenço De Lima
Iara Beatriz Lanaro
Elisa Baggio Soares
Ana Paula Alves Baltazar
Tamara Tasca Faller
Thaís Mity Shirado Michels
Rebeca De Carvalho Reis Pontes
Maikon Eduardo Molina Leite
Rauani Mlynarczyk
Evelyn Nunes Da Rocha
Renata Izalberto Dos Santos

Data e Horário

20 e 21/12/17
8h às 19h

