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ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE MATRÍCULA ATRAVÉS DE FORMULÁRIO ELETRÔNICO
Olá Car@ Cursista!
Com o intuito de colaborar para que você efetive sua matricula no(s) curso(s) da ESPBA,
elaboramos as seguintes orientações:
 Antes de iniciar a matrícula, organize, no formato de PDF, os documentos abaixo:
o Documento de identidade com foto (RG, CNH, Conselho de Classe, Passaporte,
CTPS);
o CPF (desnecessário se no documento de identidade constar o CPF);
o Certidão de Casamento (caso haja mudança de nome em relação aos documentos
apresentados);
o Comprovante de escolaridade: Ensino Médio, Formação Técnica ou Graduação.
Caso não tenha formação universitária ou técnica, não é necessário enviar o
documento;
o Documento de quitação com a Justiça Eleitoral emitido através do site:
 https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
o Termo de compromisso do discente disponível em (copie e cole no navegador para
fazer o download):
 https://bit.ly/3hL9Unb
o Carta de Liberação da Gestão disponível em (copie e cole no navegador para fazer o
download):
 https://bit.ly/3jVGUeZ
o Declaração de Comprovação de Vínculo Institucional disponível em (copie e cole no
navegador para fazer o download):
 https://bit.ly/3wlppHC
 Link de vídeo para auxiliar no processo de conversão dos arquivos:
o https://youtu.be/jvBHTiRvTtM
 Observações importantes:
o Para que a ESPBA emita os certificados, é necessária a comprovação das
informações descritas no formulário preenchido através dos documentos
apresentados. Por isso a necessidade de envio dos documentos em formato PDF, o
que garante à escola segurança em relação à legitimidade.
o Na Carta de Liberação da Gestão é solicitado o número de cadastro. Esse número é
referente ao cadastro funcional/institucional. Caso não possua esse número, não é
necessário informá-lo no documento.
o A depender do navegador de internet utilizado, poderá acontecer algum problema
na conclusão do formulário de matrícula. Orientamos que utilize outra opção de
navegador de internet (o Mozilla Firefox não tem apresentado problemas).
Também verifique se há oscilação na conexão de internet. Se for concluída sem
problemas aparecerá a mensagem: “Submissão realizada com sucesso!”. O
formulário não enviará confirmação por e-mail.
o Em caso de dúvidas sobre a matrícula enviar e-mail para da
danilo.barbosa@saude.ba.gov.br, especificando seu curso, sua turma, o nome
completo e o CPF.
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