
                                                                            

 

 

FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL  
ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

EDITAL nº 012/2018 
 

Convocação da segunda chamada doa candidatos aprovados 
 

PARA O PERÍODO LETIVO DE 2019  

As Faculdades Pequeno Príncipe, no uso de suas atribuições legais, torna 

público a todos os candidatos do processo seletivo para o preenchimento das 

vagas do Programa de Pós-Graduação (especialização lato sensu – 

treinamento em serviço) na modalidade de Residência em Área Profissional 

Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente, e conforme Edital 

12/2018. Torna pública a convocação da 1ª chamada de suplente. 

A matrícula consiste no comparecimento do candidato aprovado e convocado 

para a matrícula na Faculdades Pequeno Príncipe, na Avenida Iguaçu, 333 - 

Centro, para apresentação de documentação, abaixo relacionada. 

 

O candidato deverão comparecer portando os documentos indicados no item 

12.7 do Edital n.º 012/2018. Ler atenciosamente est e item.  

 
I. Cópia da Carteira Profissional do respectivo Conselho. Prazo máximo para 

entrega até 10/02/2019, para formandos e janeiro.  
II. Cópia do Diploma de Graduação, ou declaração de conclusão de curso até 
janeiro de 2019. 
III. Cópia de Documento de Identidade;  
IV. 01 foto 3x4 recente;  
V. Cópia do CPF;  
VI. Cópia do comprovante de endereço atual;  
VII. Cópia da certidão de Nascimento/Casamento;  
VIII. Cópia do Título de Eleitor e dos comprovantes 
da última votação ou declaração de quitação eleitoral emitida através do site do 
TRE;  
IX. Cópia da certificado de Reservista, quando couber;  



X. Cópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP/NIT;  
XI. Cópia da Carteira de Trabalho;  
XII. Atestado de Antecedentes Criminais, com validade de 90 dias. Pode ser 
solicitado no site da Polícia Federal; 
XIII. Ficha de Pré-Matrícula completamente preenchida e assinado (modelo 
disponível no ANEXO 7).  
XIV. 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.  
 
12.7.1. Para estrangeiros ou candidatos com diplomas estrangeiros:  
 
XV. Cópia do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), para fins de inclusão na 
folha de pagamento;  
XVI. Cópia do Visto permanente;  
XVII. Cópia do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros (CELPE-BRAS), em nível avançado, expedido pelo Ministério da 
Educação;  
XVIII. Cópia autenticada do diploma de Graduação devidamente revalidado em 
Instituição competente no Brasil, conforme legislação vigente;  
XIX. Cópia do documento de identidade (certidão de nascimento) autenticado e 
traduzido por tradutor juramentado; 
XX. Aos candidatos que se graduaram em Universidade estrangeira será 
exigido, que o diploma profissional seja revalidado por uma Universidade 
Pública Brasileira, que ministra o respectivo curso Credenciada pelo Ministério 
da Educação – MEC, e ainda cópia da tradução do diploma ou do certificado, 
realizada por tradutor público Juramentado. 
Observações:  
 
Em caso de desistência (antes e após a matrícula), o candidato deverá 
comunicar a Coordenação e assinar termo formalizand o a desistência. 

Considerando o item 14  do Edital nº 012/2018, sobre as Disposições Finais,  
o candidato será desclassificado  e automaticamente excluído do processo 
seletivo , se: 
14.1.4. Não realizar a matrícula no Programa, na data especificada neste 
Edital, no caso de ser selecionado. 
Convocada para matrícula dia 19/12 até 18h30 ou dia 20 das 8h às 12h 

ARIÁDNE SOUSA ALBUQUERQUE 67,2 1º Suplente 

 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo  


