
                                                  

 
2ª CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA  

CANDIDATO SUPLENTE DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA 
UNIPROFISSIONAL  - ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE  

 
FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE - VAGAS REMANESCENTES 

 
Edital Nº 01/2021  

ENFERMAGEM  

Candidata 

JOYCE A PARECIDA DE OLIVEIRA 

 
Devido ao atual cenário provocado pelo Covid/19, a matrícula dos candidatos classificados 
ocorrerá de maneira online. Os candidatos deverão enviar os documentos indicados no 
item 20 do Edital n.º 01/2021, no dia 12/02/2021. para o seguinte e-mail seletivo-
residencia-multiprofissional@fpp.edu.br (colocar no assunto: Documentos para 
Matrícula). 

ATENÇÃO 
Informamos que o MS está solicitando duas contas bancárias para a adesão ao programa 
de residência - Conta corrente e Conta salário. O que altera o item XIV.  
 
Quem necessitar de carta para a abertura da conta corrente e conta salário deve solicitar, 
para o e-mail seletivo-residenciamultiprofissional@fpp.edu.br. 
 
I. Cópia da Carteira Profissional do respectivo Conselho do Paraná. Prazo máximo para 
entrega até 10/02/20121, para formandos em janeiro. 
II. Cópia do Diploma de Graduação, nos casos em que o diploma não foi emitido ainda, o 
candidato poderá entregar uma Declaração de Conclusão de Curso e até julho de 2021 o 
Diploma do respectivo curso. 
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 do 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. Comprovante da abertura da CONTA SALÁRIO e CONTA CORRENTE, em nome do 
próprio residente. 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.  
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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 Brasile ira, que ministra 
o curso de Enfermagem Credenciadas 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 formalizando a desistência. 

Os contratos referente a matrículas dos alunos serão entregues nos primeiros dias 

de aula. 

FICHA DE PRÉ-MATRÍCULA 

ESTE DOCUMENTO DEVE SER PREENCHIDO E ENVIADO 

SOMENTE NA MATRÍCULA 

 

Atenção: todos os dados deverão ser preenchidos antes da entrega deste formulário no 

ato da matrícula, acompanhado dos demais documentos solicitados no Edital. A 

assinatura indicada na última página será coletada no ato da matrícula. 

 

Ao efetuar a inscrição o candidato consente e concorda que a FPP realize o tratamento de seus dados pessoais, 

sensíveis ou não, com a f inalidade de atender os questionamentos formulados pelo email de contato, bem como 

para a realização de campanha de captação visando o oferecimento de formas de ingresso na instituição, 

participação de cursos, fóruns e eventos promovidos pela Instituição, observados os princípios e garantias 

estabelecidos na Lei 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados.  

DADOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

Área de Concentração:  

( ) Saúde da Cr iança e do Adolescente  Enfermagem ( ) 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome:  Sobrenome: 

   

Nome do Pai:   Nome da Mãe: 

   



                                                  

Data de nascimento:   Estado Civil:  

Nac ionalidade:  Cor/Origem Étnica:  

UF Naturalidade:  Naturalidade: 

Grupo Sanguíneo:   Sexo: 

CPF:  PIS/PA SEP (Somente Números): 

   

Título de Eleitor (Somente Números):  N.º do RG (Somente Números):  

   

Órgão Expedidor e UF do RG:   Data de Emissão do RG: 

   

N.º de Registro no Conselho Profissional (Sigla e Números):  UF Registro no Conselho Profissional 

   

Escolaridade:  Profissão: 

Data do primeiro Emprego:   E-mail:  

 **Atenção: Deve ser informada uma CONTA SALÁRIO e CONTA CORRENTE em 

nome do próprio residente. para a conta salárioos 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.  

Telefone de Contato:( )   Telefone Celular:( ) 

ENDEREÇO 

CEP:  Logradouro: 

N°:  Complemento:  

Bairro:  Munic ípio: 

UF:   

**INFORMAÇÕES PARA RECEBIM ENTO DA BOLSA  

Banco:  Agência: 

   

 

N.º da Conta Salário:  

 Dependentes Econômicos 
(Somente 

Números):  

   

N.º da Conta Corrente :  Cur itiba ,  de de . 

Ass:   


