PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
REGIONALIZADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA – PERMUSF-BA
MATRÍCULA ACADÊMICA
Os candidatos APROVADOS através de Edital de Convocação publicado no site da
Fundação CEFET-BA, conforme distribuição de vagas disposta no Capítulo 2, Quadro 2, para
matrícula acadêmica, obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação no Programa de
Residência Multiprofissional Regionalizado em Saúde da Família, por ele escolhido, em
decorrência do atual momento da pandemia causada pela Covid-19 a entrega de documentos
será feita por via eletrônica e não mais de forma presencial. Sendo assim, o candidato
DEVERÁ acessar o site da Fundação CEFET ou da SESAB/ESPBA
(http://www.saude.ba.gov.br/educacao/processos-seletivos/), após publicação do Resultado
Final, para:
1. Preencher a Ficha de Matrícula;
2. Fazer upload da documentação abaixo relacionada (autenticada em cartório):
a) Diploma da Graduação frente e verso ou Declaração/Certidão de Conclusão da
Graduação expedida pela Instituição de Ensino na qual o candidato se graduou;
b) Carteira de Registro Profissional ou protocolo de entrada para obtenção da Carteira
no respectivo Conselho de Classe Profissional;
c) Cadastro de Pessoa Física;
d) Cédula de Identidade (RG, CNH, Carteira Profissional, Carteira de Identificação
Militar);
e) Título de Eleitor e certidão de quitação com a Justiça Eleitoral;
f) Certidão de quitação com o serviço militar (para candidatos do sexo masculino)
g) Uma foto 3 X 4, recente;
h) Conta Corrente – Banco do Brasil;
i) Cartão de vacina atualizado e tipo sanguíneo: deverão ser apresentados para a
coordenação local do Programa, na chegada ao município.
j) Formulário de matrícula devidamente preenchido, datado e assinado;
k) Declaração de não existência de vínculo profissional e acadêmico, datado e
assinado;
l) Termo de compromisso, datado e assinado.

3. Recomendações para o envio da documentação por e-mail, com vistas à qualidade dos
arquivos:
a) Não enviar fotografia de documento algum. Utilizar aparelho de scanner ou similar para
digitalizar o documento;
b) Verificar se a imagem do documento está de acordo com o original;
c) Indicar no título do e-mail o nome do programa de residência e o seu respectivo código da
vaga;
d) Todos os arquivos deverão está no formato PDF.
4. Acarretará na eliminação do processo seletivo caso os documentos não estejam de acordo
com o edital ou se apresentem ilegíveis.
5. A matrícula acadêmica estará aberta das 7h do dia 24/02 até as 23h59 do dia 25/02/2021,
via link, cujos documentos deverão ser enviados para o e-mail: sgc.espba@saude.ba.gov.br.
6. A aula inaugural será realizada online, nos dias 01 e 02 de Março (manhã e tarde), cujo link
será enviado por e-mail (indicar e-mail válido no formulário de matrícula).
7. As atividades nos municípios terão início, impreterivelmente, no dia 08/03/2021.
8. Acarretará na eliminação do processo seletivo caso os documentos não estejam de acordo
com o edital ou se apresentem ilegíveis.

Salvador, 22/02/2021
Coordenação do Processo Seletivo

