
 

2ª CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA  
CANDIDATO SUPLENTE DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 

SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
 

FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE 

 
EDITAL Nº 015/2022 

PSICOLOGIA  

Candidata 

LUIZ HENRIQUE BEZERRA 

 

 

1. Ficam convocados os candidatos relacionados neste Edital, a efetuar a matrícula no 
Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente da 
Faculdades Pequeno Príncipe. 

2. A matrícula consiste no envio dos documentos descritos no Edital para seletivo-
residencia-multiprofissional@fpp.edu.br e posterior assinatura do contrato do programa  
a ser enviado..  
Período para o envio dos documentos – 06/02/2023 a 07/02/2023. 

I. 01 (uma) Cópia da Carteira Profissional do respectivo Conselho do Paraná. Prazo máximo 

para entrega até 25/02/2022, para formandos em janeiro.  

II. 01 (uma) 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. 01 (uma) Cópia de Documento de Identidade;  

IV. 01 foto 3x4 recente;  

V. 01 (uma) Cópia do CPF;  

VI. 01 (uma) Cópia do comprovante de endereço atual; 

VII. 01 (uma) Cópia da certidão de Nascimento do o/Casamento;  

VIII. 01 (uma) Cópia do Título de Eleitor e dos comprovantes da última votação ou declaração 

de quitação eleitoral emitida através do site do TRE; 

IX. 01 (uma) Cópia do certificado de Reservista, quando couber;  

X. 01 (uma) Cópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP/NIT;  

XI. 01 (uma) 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 6. 

 



3. O não atendimento do candidato ao edital de convocação para a matrícula 
implica na desistência da vaga, sendo que a mesma será ofertada ao suplente por 
meio de convocação. 

 
 
 

Comissão do Processo Seletivo 


