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Edital n. 012/2021 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 2021 
 
 

A Comissão do Processo de Seleção para o PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
2021, constituída conforme RESOLUÇÃO “PE” SESAU n. 3.600, de 09 de dezembro de 2020, torna público, para conhecimento 
dos interessados, a CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULAS do Processo de Seleção para o Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família 2021, discriminados no ANEXO I, de acordo com as condições e regras estabelecidas 
no edital. 

1. DAS MATRÍCULAS 
 

1.1. A lista contém informações dos candidatos relacionados no ANEXO I deste edital, apresentados por área profissional, 
classificação final em ordem decrescente, nome completo, número do RG, vagas de concorrência e nota final. 

 
1.2. A matrícula do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 2021 – SESAU/FIOCRUZ será realizada 
nos dias 01 e 02 de março de 2021 das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00horas. Os documentos abaixo relacionados deverão 
ser entregues pessoalmente na Gerência de Educação Permanente – GEP/SESAU, situada na Rua Bahia, 280, Jd. dos 
Estados, em Campo Grande – MS. 

1.3. Documentação exigida no ato da matrícula: 

a) Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha). Os candidatos que ainda não 
possuem diploma de graduação deverão apresentar declaração de conclusão de curso, informando data da colação de grau, 
já realizada, em papel timbrado, devidamente carimbada e assinada pela instituição formadora. A data desta declaração não 
poderá ultrapassar o período de 01 (um) ano anterior à data de divulgação do presente edital. No caso de candidato que tenha 
obtido sua graduação no exterior, deverá apresentar cópia autenticada de seu diploma devidamente revalidado por 
universidade brasileira; 

b) Fotocópia autenticada e legível da carteira de identidade em que conste o campo naturalidade (frente e verso na mesma 
folha). A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não será aceita por não constar o campo naturalidade. Não será aceito nenhum 
documento de identidade que tenha prazo de validade. Todos os dados da fotocópia autenticada da carteira de identidade, 
inclusive os do órgão emissor, necessitam estar legíveis. Não serão aceitas fotocópias autenticadas da carteira de identidade 
cujos dados estejam ILEGÍVEIS; 

c) Comprovante de inscrição no conselho de sua categoria profissional na Regional do Estado de Mato Grosso do Sul, ou 
protocolo de solicitação da mesma; 

d) Fotocópia legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso conste o número na carteira de identidade; 

e) 02 (duas) fotografias 3x4, recentes, com o nome completo do candidato escrito no verso; 

f) Fotocópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao diploma de graduação; 

g) No caso de candidato do sexo masculino, apresentar cópia do documento comprobatório de quitação do serviço militar 
obrigatório. 

 

Campo Grande/MS, 27 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

          Ionise Catarina de Oliveira Piazzi 
Presidente da Comissão do Processo de Seleção  

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
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ANEXO I 

Edital n. 012/2021 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 2021 
 
 

ENFERMAGEM 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO 
FINAL 

NOME RG VAGAS DE CONCORRÊNCIA NOTA FINAL 

22 
JOELSON HENRIQUE MARTINS DE 
OLIVEIRA 1872481 

 

AMPLA CONCORRÊNCIA  
66 

35 JENNIFER MOREIRA MUNIZ 1434949 CANDIDATO NEGRO 62 

 
 
 
 
 
ODONTOLOGIA 

 
 

CLASSIFICAÇÃO 
FINAL 

NOME RG VAGAS DE CONCORRÊNCIA NOTA FINAL 

12 LARISSA SANTOS DE ALCÂNTARA 2014504 AMPLA CONCORRÊNCIA 62 

13 THAÍSA DE SOUZA STRADIOTTI 2010572 AMPLA CONCORRÊNCIA 62 

 


