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Salvador, 02 março de 2021
Of. 008/2021
IlmªSrª Dra. Marília Fontoura
M.D. Diretora da Escola Estadual de Saúde Pública da Bahia-EESP- BA

Prezada Diretora,

Primeiramente cumprimento à V.Sa, e agradeço pela contribuição
dada por essa conceituada instituição ao “Curso de Especialização em
Enfermagem Obstétrica sob a forma de Residência - RESENFO” da Escola de
Enfermagem da Universidade Federal da Bahia.
Solicito a convocação da próxima candidata selecionada no Processo
seletivo

unificado

para

residência

em

área

profissional

da

saúde

(uniprofissional e multiprofissional) -2021, inscrição 795033-5, linha 310 SELMA SOARES MELO de nº 16.

Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

ProfrªDrª Mariza Silva Almeida
Coordenadora da Residência

Prezada equipe Espba,

Baseada no edital SESAB original, no edital da PGENF e em conversa com as
coordenadoras, poderíamos divulgar a matrícula da seguinte forma:
1.
Encaminhar mensagem para o respectivo programa com
assunto "Matrícula acadêmica no programa 114 (para o email da
RESENFO - enfobst2017@gmail.com ), entre as 8h do dia 03/03 até
as 17h do dia 04/03/2021;
2.
No email devem estar anexadas uma cópia autenticada em
cartório digitalizada em PDF dos seguintes documentos:(não 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

3.

Formulário de matrícula

Após a conferência dos documentos, deverá ser feito o cadastro das
candidatas no SIAC e abertos respectivamente dois processos de matrícula e
dois processos de contratação no SIPAC para assinatura das coordenadoras.
Aguardo confirmação de recebimento e sugestões/correções.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Mariza Silva Almeida
Coordenadora do Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica, sob
forma de residência
Escola de Enfermagem- UFBA

