
  
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) 

 

COMUNICADO 05/2020 

 

 

 

Chamada de Seleção Pública 2019 – PROFSAUDE/MPSF 

 

Instituição Associada: Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) 

 

 

I. Documentos para matrícula: 

 

Pelo Edital da Chamada de Seleção Pública 2019 – PROFSAUDE/MPSF, o candidato deve 

encaminhar, no ato da matrícula: 

 

1. Fotocópia autenticada (frente e verso) e legível do diploma de graduação, em curso reconhecido pelo 

MEC, ou declaração de conclusão de curso, informando a data da colação de grau já realizada, em papel 

timbrado, devidamente carimbada e assinada. A data desta declaração não poderá ultrapassar o período 

de 02 anos anteriores à data de divulgação do presente documento. Neste caso, será necessária a 

apresentação de declaração em que também constem a Portaria de Reconhecimento do Curso e a data 

de sua publicação no Diário Oficial da União. Contudo, a titulação do aluno no presente curso só será 

realizada mediante a apresentação do diploma de graduação;  

2. Fotocópia autenticada e legível da carteira do respectivo Conselho Regional (frente e verso);  

3. Fotocópia autenticada e legível do CPF (frente e verso);  

4. 02 (duas) fotografias 3x4 recentes;  

5. Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao diploma de 

graduação. 

 

Além disso, a UFSB costuma solicitar: 

 

1. Título de Eleitor e comprovante da última votação ou comprovante de quitação com a justiça 

eleitoral;  

2. Comprovante de estar em dia com o alistamento militar, para os candidatos brasileiros do sexo 

masculino; 

3. Comprovante de vínculo para candidatas/os aprovadas/os na vaga PROCAPI. 

 

 

IMPORTANTE:  

 

1. TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA DEVERÁ SER ENCAMINHADA PELO(A) 

ESTUDANTE EM UM ÚNICO ARQUIVO EM PDF ATRAVÉS DO E-MAIL: 

profsaude@ufsb.edu.br; 

2. AS FOTOCÓPIAS NÃO PRECISAM SER AUTENTICADAS NESTE MOMENTO; 

Futuramente solicitaremos algum documento que precise de autenticação, quando os cartórios 

estiverem com as atividades normalizadas; 

3. AS 02 (DUAS) FOTOGRAFIAS 3X4 RECENTES PODEM SER ENTREGUES 

POSTERIORMENTE;  
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II. Ficha de Pré-matrícula de alunos do PROFSAÚDE 

 

 

4. Encaminharemos por e-mail a Ficha de Pré-matrícula de alunos do PROFSAÚDE, que deverá 

ser preenchida e encaminhada também através do e-mail profsaude@ufsb.edu.br; 

 

IMPORTANTE: 

 

5. Sobre a Ficha de Pré-matrícula de alunos do PROFSAÚDE, o único dado que não consta nela, 

e que necessitamos no momento do cadastro do discente no Siga A da UFSB, é a informação 

sobre o Ensino Médio: Escola em que cursou Ensino Médio. Ano de Conclusão do Ensino 

Médio. Tipo de Escola: (   ) pública   (   ) privada.  

 

ESSA INFORMAÇÃO PODE SER ENCAMINHADA EM OUTRO ARQUIVO EM PDF, 

também através do e-mail profsaude@ufsb.edu.br. 

 

 

Em breve encaminharemos notícias sobre o Calendário e início de aulas. 

 

 

Não esqueçam de olhar o Comunicado 04 publicado na página do Programa no dia 20 de março. 

 

 

Lembrando que no dia 03 de abril de 9 às 11h teremos uma aula inaugural. O link será disponibilizado 

em breve. 

 

 

 

Salientamos que havendo dúvidas, o candidato pode entrar em contato através dos e-mails:  

 

profsaude@ufsb.edu.br;  

lina@ufsb.edu.br 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Coordenação Acadêmica Institucional PROFSAÚDE/MPSF 

Universidade Federal do Sul da Bahia 
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