
 

 

 

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS REGULARES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA  

EM ENFERMAGEM COM ÊNFASE EM CARDIOLOGIA 

 

ERRATA 1 - EDITAL DE SELEÇÃO N. 01/2021 

Alunos Regulares - Ingresso em 2022.1 

 

 

O Programa de Residência em Enfermagem com Ênfase em Cardiologia, no uso de suas atribuições, 

publica ERRATA ao processo seletivo N. 01/2021, conforme segue: 

 

 

ONDE SE LÊ:  

7.8... 

a) Diploma (frente e verso em arquivo digital único) ou certificado de conclusão ou declaração de 

provável concluinte do curso de graduação em Enfermagem com data provável de conclusão (que 

deverá acontecer em período anterior ao dia da matrícula no Programa de Residência). 

... 

f) Histórico Escolar da Graduação, em arquivo digital único, formato PDF, assinado ou com 

validação eletrônica. 

... 

i) Títulos apresentados, obrigatoriamente, na sequência do barema (Anexo V), em arquivo digital 

único, formato PDF. Caso o arquivo ultrapasse o limite de 20MB, o mesmo deve ser dividido e o 

arquivo complementar deve ser nomeado e anexado, conforme indicado no questionário do sistema.  

... 

 

11.7 Os(As) candidatos(as) deverão enviar os documentos, em um único arquivo anexado no 

SIGAA/UFRB, denominado “AVALIAÇÃO DE TÍTULOS”, exclusivamente, no sistema online 

SIGAA, impreterivelmente, no prazo especificado no edital.  

 
 

LEIA-SE: 

 

7.8... 

a) Diploma (frente e verso) ou certificado de conclusão ou declaração de provável concluinte do 

curso de graduação em Enfermagem com data provável de conclusão (que deverá acontecer em 

período anterior ao dia da matrícula no Programa de Residência) e Histórico Escolar da 

Graduação formato PDF, assinado ou com validação eletrônica. O arquivo deverá ser anexado, 
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preferencialmente em arquivo único, nomeado “DOCUMENTOS DE GRADUAÇÃO” ou, 

alternativamente, como “DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR”. Devem-se incluir as iniciais do 

nome ao título do arquivo. 

... 

i) Títulos apresentados, obrigatoriamente, na sequência do barema (Anexo V), em arquivo digital 

único, formato PDF. Caso o arquivo ultrapasse o limite de 20MB, o mesmo deve ser dividido e o 

arquivo complementar deve ser nomeado “COMPROVANTES COMPLEMENTARES” e anexado, 

conforme indicado no questionário do sistema. Caso o estudante NÃO tenha comprovantes 

complementares, deverá anexar arquivo em branco ou arquivo com a informação de que não possui 

comprovantes complementares no campo correspondente. 

... 

l) Caso o(a) candidato(a) seja brasileiro(a), deverá anexar arquivo em branco ou arquivo 

informando não ser estrangeiro ou ainda arquivo com documentos complementares no campo 

específico da documentação para candidato(a) estrangeiro(a) no sistema.   

... 

11.7 Os(As) candidatos(as) deverão enviar os documentos, em um único arquivo anexado no 

SIGAA/UFRB, denominado “AVALIAÇÃO DE TÍTULOS” ou “COMPROVANTES”, no sistema 

online SIGAA, impreterivelmente, no prazo especificado no edital. Devem-se incluir as iniciais do 

nome ao título do arquivo. 

 

 

Santo Antônio de Jesus, 17 de setembro de 2021 

 

 

Comissão do Processo Seletivo 

Programa de Residência em Enfermagem com ênfase em Cardiologia 

 

 

 

 

 

 

 


