
 

 

DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA 
 
 
 

Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no dia 29 de 

julho de 2021, presencialmente, na Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa, 

SMHS – Área Especial, Quadra 301 – Ed. CPD/DIEP, Térreo, em frente ao 

Pronto Socorro do Hospital de Base - Brasília/DF (antiga DITEC), das 09h às 

17h, efetuando ou a entrega de todos os documentos autenticados exigidos no 

Edital ou documento original com entrega da cópia para conferência no dia. São 

eles: 

a) Comprovante de depósito da matrícula no valor de R$100,00 para a conta 

Banco: 70 – BRB Agência: 0215 – HBDF Conta: 215.009.647-6, CNPJ: 

28.481.233/0001-72. 

b)  Formulário de Inscrição preenchido, com letra legível, datado e assinado; 

c) Cópia legível do Documento de Identidade - RG; 

d) Cópia legível do Cadastro de Pessoa Física -CPF; 

e) Cópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em 

relação ao Diploma de Graduação; 

f) Cópia legível do Comprovante de Residência; 

g) Cópia do comprovante de registro no Conselho Regional da especialidade no 

Distrito Federal. (Caso tenha registro em outro Estado, o candidato deverá 

apresentar o comprovante atual de inscrição e reapresentar em até 30 (trinta) dias 

o do Distrito Federal). 

h) Certidão de Nada Consta do Conselho Profissional (Caso o candidato não 

tenha a Certidão de Nada consta do Conselho Profissional até a data final de 

inscrição, este mesmo documento poderá ser apresentado na data de matrícula 

deste Processo Seletivo). 

i) Cópia legível do Cartão de Vacina atualizado, especialmente as vacinas contra 

Difteria, Tétano e Hepatite B; 

j) Currículo Lattes - juntamente com a apresentação dos documentos (certificados 

e/ou declarações) comprobatórios das atividades constantes no Currículo Lattes. 

Site: http://lattes.cnpq.br/. 

k) 1 (uma) fotografia 3x4, recente, com o nome completo do candidato escrito no 

verso. Não serão aceitas fotos escaneadas. 



 

 

l) O número da apólice de dois seguros obrigatórios: seguro contra  acidentes 

pessoais e seguro de responsabilidade civil profissional.  
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