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COMUNICADO 

 
A Comissão de Seleção do IGESDF solicita que os candidatos verifiquem TODOS 

os documentos anexados no site igesdf.org.br aba Ensino, Pesquisa e Inovação / Processo 

Seletivo – Residência Multiprofissional / Minha Conta até o dia 08/01/2021, data limite para 
inscrição. Se houver necessidade, atualizem o envio da documentação. 

Após esta data, não será aceita em HIPÓTESE ALGUMA a inclusão de novos 
documentos. 

São estes os documentos obrigatórios para a finalização da inscrição conforme 
Edital nº 02 de 11 de dezembro de 2020: 
8.2.1 Documento de Identificação com foto;  

8.2.2 CPF;  

8.2.3 Currículo atualizado e cadastrado com foto na Plataforma Lattes no 

linkhttp://lattes.cnpq.br/;  

8.2.4 Diploma de graduação (frente e verso). Os candidatos que ainda não possuírem 

diploma de graduação deverão apresentar uma declaração de conclusão de curso, 

informando a data da colação de grau prevista, de acordo com o item 2.2, em papel 

timbrado, devidamente carimbada e assinada pela Instituição. No caso de candidato 

que tenha obtido sua graduação no exterior, deverá apresentar cópia autenticada de 

seu diploma devidamente revalidado por Instituições credenciadas pelo Ministério da 

Educação (MEC);  

8.2.5 Formulário de requerimento de condições especiais para amamentação – Anexo I 

- (quando for o caso);  

8.2.6 Formulário de pontuação da análise dos títulos, preenchido conforme sua proposta 

de pontuação - Anexo II;  

8.2.7 No caso de brasileiro graduado no exterior deverá anexar, junto aos documentos 

mencionados, documentação que comprove revalidação, sob pena da não homologação 

da inscrição.  

8.3 A análise curricular visa avaliar a formação complementar do candidato na profissão 

em que estará concorrendo.  

8.4 Todos os documentos comprobatórios citados na análise curricular deverão ser 

enviados no ato da inscrição on line.   
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8.5 O formulário de pontuação deve ser preenchido APENAS por atividades que podem 

ser pontuadas de acordo com este Edital. 

Além do pagamento da taxa de R$221,00. 

Mais detalhes, conferir o Edital no site: https://igesdf.org.br/processo-

seletivo/residentes/produto/processo-seletivo-de-residentes-2021/  
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