
ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA UFMG – ATUALIZADA EM 05/08/2021 

 

1. Preencher Formulário de Inscrição publicado em edital municipal (Anexo I).   

2. Entregar assinada a documentação abaixo, na sede da Secretaria Municipal de 

Saúde ou assinar e enviar escaneada para o e-mail resimultilassance@gmail.com:  

• Formulário de inscrição preenchido (Anexo I); 

• Termo de compromisso assinado (Anexo II); 

• Documentos do item 5.2 do edital; 

• Declaração de vínculo municipal assinada pelo gestor municipal: 

Documento assinado, em papel timbrado, e carimbado pelo secretário 

municipal de saúde, por diretor de coordenação de órgão da gestão 

municipal ou coordenador de serviço público municipal, comprovando 

vínculo, bem como o tempo de duração do vínculo e cargo do candidato 

na rede municipal de Lassance.  

 

DOCUMENTOS – Item 5.2 do edital: 

 

1. Cópia da cédula de identidade;  

2. Cópia do CPF;  

3. Cópia da certidão de nascimento (se solteiro) ou de casamento;  

4. Cópia do diploma de graduação (frente e verso em arquivo único), expedido por 

estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido ou de outro documento que 

comprove estar o(a) candidato(a) em condições de concluir o curso de graduação 

antes do período para registro acadêmico no curso de pós-graduação, ficando tal 

registro condicionado à prova de conclusão da graduação;  

5. Cópia do Histórico Escolar da graduação objeto deste Edital;  

6. Certidão de quitação eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (só será considerada 

válida aquela obtida no site (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-

de-quitacao-eleitoral) (não serão aceitos comprovantes individuais de votação). 

Candidatos estrangeiros deverão apresentar os documentos exigidos pela 

legislação específica;  

7. Cópia do certificado de reservista e prova de estar em dia com as obrigações 

militares, no caso de ser candidato brasileiro do sexo masculino;  

8. Cópia de comprovante recente de residência (60 dias); 

9. Cópia da carteira profissional. 

10. Currículo, com descrição de especializações prévias, e documentos 

comprobatórios associados.  

 

AVISO 
FICA DISPENSADO DE REALIZAR O PREENCHIMENTO DE 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO SITE 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/selecao/.  

O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO À UFMG SERÁ REALIZADA SOMENTE 

NO MOMENTO DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS NESSE 

PROCESSO SELETIVO, E SERÁ EFETUADA PELO SITE 

(https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio).  
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CRONOGRAMA 

AÇÃO PERÍODO PREVISTO 

Divulgação do Edital 27/07/2021 a 10/08/2021 

Prazo para impugnação 27/07/2021 a 30/07/2021 

Divulgação do resultado da impugnação 31/07/2021 

Inscrição no processo seletivo 27/07/2021 a 10/08/2021 às 23:59h 

Divulgação do resultado da análise documental  

(Etapa 1) 
11/08/2021 

Prazo recursal da Etapa 1 (análise documental) 11/08/2021 a 13/08/2021 às 23:59h 

Divulgação do recurso da Etapa 1 (análise 

documental)  
14/08/2021 

Entrevistas (Etapa 2) 13/08/2021 a 17/08/2021 

Divulgação do resultado da Etapa 2 19/08/2021 

Prazo recursal da Etapa 2 20/08/2021 até às 23:59h 

Divulgação do recurso da Etapa 2 21/08/2021 

Divulgação da lista final dos candidatos 

selecionados 
21/08/2021 

Matrícula dos candidatos selecionados 
21/08/2021 a 01/10/2021 

(a critério da coordenação do curso) 

Previsão do início do curso A PARTIR DE SETEMBRO/2021 

OBSERVAÇÃO: As inscrições presenciais só serão recebidas durante o 

horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde (07 às 13h). Após esse 

horário, só serão recebidas às inscrições por e-mail.  

 

 

 

 


