UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO‐ECONÔMICO
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QUINTA CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO PARA O
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EM SAÚDE
A COMISSÃO ORGANIZADORA do Processo Seletivo para ingresso no
Curso de Especialização em Gestão em Saúde - EDITAL 01
CAD/EAD/UFSC/2012, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no
item 12.7 do Edital 01 CAD/EAD/UFSC/2012 CONVOCA o candidato abaixo
relacionado a comparecerem no Polo para o qual se inscreveu, no dia 03 de
agosto de 2012, munido dos seguintes documentos:









Ficha de matrícula (em anexo) preenchida eletronicamente e assinada.
fotocópia autenticada do documento de identidade
fotocópia autenticada do Título de Eleitor se for maior de 18 anos
fotocópia autenticada do documento comprobatório de estar em dia com
as obrigações militares (sexo masculino)
fotocópia autenticada do diploma ou certidão de conclusão do ensino
superior
histórico escolar original ou fotocópia autenticada (contendo o nome da
entidade mantenedora, o número do decreto do reconhecimento do
curso);
visto temporário ou permanente emitido pela Polícia Federal, quando se
tratar de estudante estrangeiro.

Lembrando que:


As fotocópias dos documentos entregues no momento da matrícula não serão
devolvidas em hipótese alguma.



A falta de um dos documentos anteriormente relacionados implicará a não
efetivação da matrícula, não cabendo recurso, nem lhe sendo facultada a
matrícula condicional.



O candidato classificado no Processo Seletivo deverá matricular-se no
conjunto de disciplinas que compõem o primeiro período do curso.
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O candidato classificado que não comparecer pessoalmente ou não constituir
procurador para efetuar a matrícula inicial no prazo estabelecido, perderá o
direito à sua vaga e será substituído pelo candidato imediatamente
subsequente na lista de classificação.

CRICIÚMA
Matrícula

Candidato

CPF

Prova

Redação

Nota
final

Data de
Nascimento

Classificação

64889

ANNY CAROLINE DAL TOÉ
DA LUZ

6793850962

21

6,5

27,5

08/1988

53º

Endereço do Polo

Os candidatos convocados deverão efetuar a matrícula no polo para o qual se
inscreveram conforme data, horário e local abaixo:
Criciúma – 03 de agosto de 2012
Horários:
Tarde e noite: 14h00m as 21h00m
Coordenador: Júlio César Viana
Endereço:
CEDUP – Centro de Educação Profissionalizante Abílio Paulo
Avenida Universitária nº 345
Bairro Universitário CEP: 88806-000
Telefone: (48) 3478 1248
E-mail: criciuma@eadadm.ufsc.br
Florianópolis, 31 de julho de 2012.

