
 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 
 

ATO ADMINISTRATIVO 059 – 20 DE MARÇO DE 2015 
 

O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas atribuições estatutárias, e considerando o Resultado 

Final e Classificação dos Aprovados no PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA, 

RESOLVE: 

 
Art. 1º. Convocar os candidatos (as) aprovados (as) para realização da matrícula da Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família. 

 

Art. 2º. Os candidatos (as) convocados (as) neste ato deverão comparecer no dia 23 de março de 2015, nos locais e horários 

especificados no Anexo I, para entrega dos documentos relacionados abaixo, mediante fotocópia e original: 

  
a) Carteira de Identidade - RG  

b) CPF 

c) PIS/PASEP 

d) Titulo de Eleitor e certidão de quitação eleitoral 

e) Diploma de Graduação e/ou Certificado de Conclusão do Curso (Reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC) 

f) Diploma ou Certificado da Pós-Graduação frente e verso ou Declaração/Certidão de Conclusão da Pós-Graduação. 

g) Carteira de Registro Profissional ou Protocolo de entrada para obtenção da Carteira no respectivo Conselho de Classe 

Profissional. 

h) Comprovante de Pagamento da Anuidade do Conselho de Classe do Ano de 2014/2015. 

i) Comprovante de Residência (últimos dois meses de conta de telefone, água, luz, extrato de cartão de crédito ou bancário do 

contendo a data de emissão do correio). 

j) Comprovante de Pagamento da Anuidade do Conselho de Classe do Ano de 2014/2015. 

k) Certificado de Reservista (sexo masculino). 

l) 01 (uma) fotografia 3x4 recente.   

m) Tipo Sanguíneo (declaração de próprio punho na ficha de inscrição) 

n) Comprovante de abertura de conta corrente nominal ao candidato, em qualquer agência do Banco do Brasil.  

o) Formulário de matrícula preenchido (será fornecido no ato da matrícula). 

 
§ 1°. Em caso de não comparecimento por motivos de força maior, a entrega dos documentos poderá ser feita, na mesma data, 

local e horário, por procurador, munido de instrumento de procuração particular.  

 

Art. 3º Será considerado desistente o candidato que não comparecer para a efetivação da matrícula dentro dos prazos estabelecidos no 

ato administrativo de convocação. O não comparecimento em 3 (três) dias úteis no local de lotação definido no ato da matrícula 

configurará desistência de participar do Programa. 

 
Art. 4°. Os casos omissos e situações fortuitas ou de força maior serão orientados e resolvidos pela FESF-SUS. 
 
Salvador, 20 de março de 2015. 
 
 
CARLOS ALBERTO TRINDADE 
Diretor Geral| FESF-SUS 



 

 
 

ANEXO I 
 

 
SALVADOR 
Local para comparecimento: na Sede da FESF-SUS, situada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, Nº 3840, Edifício 
Capemi, 7º andar, Módulo B – Iguatemi.   

 
Data: 23 de março de 2015 (segunda-feira).  

Horário: 09:00hs 

 
 

 

 

 

ENFERMEIRO 

 

Nº Inscrição Nome Class. 

235829  AMANDA FERNANDES MAIA GUIMARÃES 23 

235179 LUZIMARA GOMES MELO 24 

 
 

 

ODONTOLOGO 

 

Nº Inscrição Nome Class. 

236537 ELICA CRISTINA SANTOS 19 

 
 
 

ANEXO II 
 
 

CRONOGRAMA  
 
 

I. Matrícula e entrega de documentações: no dia 23 de março de 2015, conforme Anexo I. 

II. Início das Atividades: Confirmar no dia da matrícula.  

 


