PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL INTEGRADO EM
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE
INFORMAÇÕES ÚTEIS AOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
- O candidato classificado deverá confirmar sua vaga no período de 09 a 16 de fevereiro
de 2015, através do endereço eletrônico www.ufsm.br/derca, utilizando o número de
inscrição gerado no comprovante de inscrição como login e a data de nascimento
(formato DDMMAAAA) como senha, conferindo, completando e, se necessário,
corrigindo os dados apresentados. Confirmar as informações, imprimir e assinar o
comprovante de solicitação de confirmação da vaga;
- A documentação deve ser enviada no período de 09 a 16 de fevereiro de 2015, pelo
correio (SEDEX) com data e carimbo de postagem ou entregue pessoalmente no
horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, no endereço:
Universidade Federal de Santa Maria Departamento de Registro e Controle
Acadêmico – DERCA Av. Roraima, n. 1000 Prédio da Administração Central, 3°
andar, sala 336 Campus da UFSM, Bairro Camobi - Santa Maria/RS - CEP 97105-900
- No espaço do remetente deverá obrigatoriamente constar as seguintes informações:
Nome completo do candidato; Programa de Residência e respectiva Área de
Concentração pretendida; Endereço completo: rua ou avenida, número, complemento,
bairro, cidade, estado e CEP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TODOS OS CANDIDATOS
CLASSIFICADOS
a) Uma fotografia recente 3x4 ou 5x7 (escanear e inserir no sistema de solicitação de
confirmação da vaga, via internet no site: www.ufsm.br/derca);
b) Cópia da Cédula de Identidade Civil ou Militar (com validade indeterminada);
c) Cópia do CPF;
d) Cópia do Título Eleitoral (bem legível);
e) Cópia da comprovação da situação militar (para os homens); 11
f) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (bem legível);
g) Cópia do Diploma de Graduação ou, na ausência deste:
g.1) Atestado de Formando ou Certificado de Conclusão do Curso para o primeiro
semestre de 2015, sendo aceita a finalização do segundo semestre do ano letivo de
2014 até 03 de março de 2015;
g.2) Atestado de Provável Formando, para o primeiro semestre de 2015, sendo aceita a
finalização do segundo semestre do ano letivo de 2014 até 03 de março de 2015, com
data de colação de grau até 30 de março de 2015.
h) Comprovante de solicitação de confirmação da vaga, impresso e assinado.

