ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
PRÓ REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO - PROPEP

EDITAL 12/2018 – PROPEP/UNCISAL
AVISO DE CONVOCAÇÃO DA SEGUNDA CHAMADA DE MATRÍCULAS PARA OS
CANDIDATOS SELECIONADOS AO PROJETO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO
HOSPITALAR PÚBLICA – CONVÊNIO 04/2013
A Supervisora da Pós-Graduação Lato Sensu, em atenção ao resultado final do
processo seletivo edital 12/2018 referente ao Curso de Especialização em Gestão
Hospitalar Pública, convoca para matrícula os candidatos classificados nas posições 41,
42, 43, 44 e 45. Estes deverão apresentar-se à Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação (PROPEP), localizada no 3° andar do prédio sede da Universidade de
Ciências da Saúde de Alagoas, Rua Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra, Maceió/AL,
nos dias 11/09/2018 e 12/09/2018, das 08 horas às 14 horas. Para matrícula é necessário
que o candidato convocado apresente original e cópia dos documentos exigidos, assim
descritos:
a) Carteira de identidade (exclusivamente RG);
b) CPF;
c) Comprovante das obrigações militares para homens;
d) Título de eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral para
brasileiros;
e) Registro Nacional de Estrangeiros ou passaporte e visto de permanência para
estrangeiros;
f) Comprovante de endereço;
g) Foto 3x4 (recente);
h) Diploma de graduação;
i) Carta de anuência do gestor (apenas original).
O candidato convocado, em quaisquer das chamadas, que não comparecer para
efetivar a matrícula no prazo estabelecido ou que não entregar, no ato da matrícula, a
documentação relacionada, perderá o direito à vaga, sendo automaticamente cancelada
sua classificação no Processo Seletivo. A matrícula poderá ser realizada por terceiros,
exigindo-se, nesse caso, procuração simples de próprio punho do candidato, sem
necessidade de reconhecimento de firma, acompanhada do original de documento de
identidade do procurador, bem como dos documentos do candidato. A procuração será
dispensada no caso de o candidato estar representado pelo pai ou pela mãe.
Maceió, 10 de setembro de 2018.
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