UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E SAÚDE

Prezadxs, bom dia!
Xs aprovadxs deverão observar os seguintes procedimentos para realização da matrícula
nos cursos de Enfermagem Obstétrica e Intensivista da Escola de Enfermagem/UFBA:
1. Encaminhar mensagem para o respectivo programa com assunto "Matrícula
acadêmica no programa 114 (para o email da RESENFO: enfobst2017@gmail.com), ou para o
programa 304 ou 305 ou 306 (para o email da RESENFINT: residenciaee@ufba.br): NOME
COMPLETO D@ CANDIDAT@", entre as 8h do dia 25/02 até as 17h do dia 26/02/2021.
2. No email devem estar anexadas uma cópia autenticada em cartório digitalizada em
PDF dos seguintes documentosnão serão aceitas fotos dos documentos)
a) Cédula de Identidade;
b) Cadastro de Pessoa Física;
c) Diploma da Graduação frente e verso;
d) Carteira de Registro Profissional ou protocolo de entrada para obtenção da Carteira no
COREN;
e) Título de Eleitor e Certidão de quitação eleitoral obtida em https://www.treba.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral (esta não precisa de autenticação
em cartório)
f) Quitação com o Serviço Militar (candidato do sexo masculino);
E cópia simples digitalizada em PDF de:(não serão aceitas fotos dos documentos)
g) Comprovante de residência;
h) PIS/PASEP;
i) Uma foto 3X4, recente;
j) Cartão de vacina atualizado;
k) Número de agência e conta corrente do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal
ou do Santander (pode ser do cartão, de um extrato ou do termo de abertura da conta)
Após o recebimento de todos os documentos, os emails serão respondidos com os
seguintes formulários que deverão ser preenchidos, assinados e devolvidos digitalizados em
PDF:
1. Ficha de cadastro de Residentes;
2. Contrato de Matrícula (* para a RESENFO só até a 12ª colocada)
3. Formulário de matrícula
Após a conferência dos documentos, deverá ser feito a matrícula acadêmica e financeiras
dxs candidatxs.
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