UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA SAÚDE – DCS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE (COREMU)
PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMILIA – PRMSF

MATRÍCULA ACADÊMICA
O candidato CLASSIFICADO através de Edital de Convocação publicado no site da
Fundação CEFET-BA, conforme distribuição de vagas disposta no Capítulo 2, Quadro 2,
a Inscrição 796614-8 - CRISTIANO DOS SANTOS ALMEIDA, para matrícula acadêmica, para preenchimento de vaga em razão da desistência de uma convocada, obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC,
realizarão a matricula acadêmica no dias 22 de março de 2021 das 7:30 as 16:00 h,
através do Protocolo Digital – UESC no endereço eletrônico
http://www.uesc.br/proad/index.php?item=conteudo_gera_requerimento_academico.php
Acessar o protocolo digital, preencher formulário e encaminhar através de email os documentos, Após preenchimento do formulário, encaminhar para o email do Protocolo
Geral (protocolouesc@uesc.br) com cópia para COREMU (coremu@uesc.br) anexando
cópia dos seguintes documentos pessoais:
a) Carteira de identidade (CI); CPF; Titulo de eleitor com comprovante de estar quite
com a justiça eleitoral; certidão de nascimento ou casamento conforme situação
conjugal, conforme nome nos demais documentos; comprovante de estar quite com
Serviço Militar para os indivíduos do sexo masculino;
b) Cópia do Diploma de graduação do curso reconhecido pelo Ministério da Educação,
ou certidão ou declaração de conclusão do curso. Nos dois casos, deverá apresentar o diploma no prazo máximo de 06 (seis) meses a contar da data da matricula,
sob pena de desligamento do curso;
c) Copia do Histórico Acadêmico;
d) Copia do Registro no Conselho Profissional;
e) PIS/PASEP ou NIT;
f) Copia de comprovante de residência com CEP.
g) Número de agência, bairro e cidade da agência, numero da conta-corrente, preferencialmente Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. (cópia de comprovante).
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