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Processo Seletivo Especialização Multiprofissional SCBH 2019  
CONVOCAÇÃO CANDIDATOS EXCEDENTES  

 

Programa 
Nº 

Inscrição Candidato (a) 
1ª Etapa 

Prova 

2ª Etapa 

Currículo Total Classificação Convocação 

Enfermagem em T.I. 
06 Vagas 

 
Cód. Curso: 607 

25822 Tais Alves De Morais 34 0 34 7º Convocada 

 

Atenção: 

 Matrícula dos Excedentes 

A matrícula dos candidatos excedente será realizada no dia 07/02/2019, na Secretaria Acadêmica do Ensino e 

Pesquisa Santa Casa BH. Endereço: Rua Domingos Vieira, 590 - Santa Efigênia, Belo Horizonte, no horário de 9h às 

14h. 

O candidato deverá trazer para a matrícula a documentação que está descrita no edital. Conforme segue: 

 Documentação: 

 

 2 (duas) fotos 3 x 4 recentes. 

 Cópia autenticada e uma cópia simples da Cédula de Identidade. 

 Cópia autenticada e uma cópia simples do CPF. 

 Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento. 

 Original e cópia do Comprovante de endereço atualizado nos últimos 03 meses. 

 Original e cópia do Certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino). 

 Original e duas Cópias do Comprovante de Inscrição no Conselho Regional profissional  

 Cópia autenticada do Diploma do curso de Medicina ou declaração atestando a conclusão do 
curso, emitida pela Instituição de Ensino Superior. 

 Cópia autenticada e uma cópia do Comprovante dos Programas exigidos como pré-requisito, 
quando for o caso. 

 Conta bancária na agência Banco Bradesco ou SICOOB. 

 Laudo Médico (atestado informando que o candidato está apto a exercer a função). 

 Original e uma cópia simples do título de Eleitor e comprovante eleitoral da última eleição. 

 Número do PIS/PASEP ou inscrição na Previdência Social – NIT (Número de identificação do 
trabalhador) que pode ser obtido no site: http://www1.dataprev.gov.br/cadint/cadint.html. 

 Termo de adesão contratual impresso pelo candidato em concordância contratual com a 

        SANTA CASA BH. 

 

            Atenção: O termo de adesão contratual será disponibilizado pela Secretaria Acadêmica no ato da matrícula. 

 

 

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2019. 
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