
EDITAL UFMS/PROPP Nº 92, DE 27 DE MARÇO DE 2018.

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio do Pró-Reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Final
do  concurso  visando  à  seleção  de  candidatos  para  preenchimento  de  01  (uma)  vaga
remanescente no Programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Continuados
Integrados  –  Área  de  Concentração:  Atenção  à  Saúde  do  Idoso  (Premus  CCI)
UFMS/Hospital São Julião/ESP/SES, para ingresso em 2018, conforme segue.

1. DO RESULTADO FINAL
1.1. A relação  contendo  o  resultado  final  e  a  classificação  dos  candidatos  aprovados
encontra-se no ANEXO I deste edital.

2. DA MATRÍCULA
2.1. A relação  contendo  a  convocação  para  matrícula  encontra-se  no  ANEXO II  deste
edital.
2.2. Período: 28 de março de 2018, das 9h00min às 13h00min.
2.3. O não comparecimento neste prazo, para efetuar a matrícula, implicará na desistência
do candidato e consequente convocação do candidato suplente na área profissional específica,
na ordem de classificação.
2.4. Local:  Escola  de  Saúde Pública  “Dr.  Jorge  David  Nasser”,  localizada  na Av.  Sen.
Filinto Muller, 1480, Vila Ipiranga, Campo Grande – MS, 79.074-460.
2.5. Documentos exigidos no ato da matrícula (fotocópias autenticadas em cartório):
2.5.1. Para brasileiros: cópia autenticada do diploma de graduação e cópia autenticada dos
documentos pessoais (RG e CPF).
2.5.2. Para os que colaram grau após a inscrição: cópia autenticada da certidão de colação de
grau do curso de graduação na área de inscrição ou declaração de conclusão de curso.
2.5.3. Para estrangeiros:  fotocópia  autenticada  da carteira  do RNE (Registro  Nacional  de
Estrangeiro).
2.5.4. Para os candidatos graduados no exterior: fotocópia autenticada e original do diploma
revalidado por universidade Pública Brasileira,  na forma da lei  e,  se estrangeiro,  também
deverá apresentar  fotocópia autenticada  e  original  do visto de permanência,  do exame de
proficiência da língua portuguesa comprovada por instituição oficial e fotocópia legível do
registro no conselho da área profissional pretendida.
2.5.5. Fotocópia do diploma de graduação (frente e verso) ou declaração com data recente de
que concluiu o curso de graduação na área pretendida.
2.5.6. Fotocópia autenticada do documento comprobatório de votação na última eleição ou
fotocópia autenticada da Certidão de Quitação das obrigações legais, emitida pelo Tribunal
Regional Eleitoral.
2.5.7. Fotocópia  autenticada  do  PIS/PASEP  (caso  não  tenha,  preencher  requerimento
disponível no site: www.esp.md.gov.br).
2.5.8. Fotocópia  autenticada  do  registro  no  Conselho  Profissional  correspondente  ou
declaração/protocolo de entrada do registro.
2.5.9. Fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento.
2.5.10. Fotocópia autenticada da carteira de vacinação atualizada.
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2.5.11. Declaração de ciência de Dedicação Exclusiva (este documento deverá ser elaborado,
impresso, assinado e datado, pelo próprio candidato).
2.5.12. Ficha de matrícula,  devidamente preenchida e assinada, sem rasuras (disponível no
site: www.esp.ms.gov.br).

NALVO FRANCO DE ALMEIDA JUNIOR
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ANEXO I – RESULTADO FINAL

Nome do Candidato Nota Classificação
Larissa Yoshinari Ramos de Lima 4,9 1
Jordana Weber Disconzi 4,6 2
Isis Hotta Figner de Luna 4,3 3

3

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Av. Costa e Silva, s/n

Campo Grande – MS 0xx67 3345-7199
http://www.propp.ufms.br

28/03/2018

BS N° 6759
Pg. 177



ANEXO II – CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA

Nome do Candidato Nota Classificação
Larissa Yoshinari Ramos de Lima 4,9 1
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