
 
PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - 

TREINAMENTO EM SERVIÇO - EDITAL 001/2019 
 

ORIENTAÇÕES SOBRE AS MATRÍCULAS:  
 
  
O período de matrículas vai acontecer entre os dias 12/02 a 17/02/2019. O candidato 
deverá aderir ao contrato de prestação de serviços pela internet (por meio do link 
enviado no e-mail de matrícula) e entregar (no endereço abaixo) a documentação 
solicitada.  A matrícula será processada após a adesão ao contrato, entrega da 
documentação no período supracitado, além do pagamento do primeiro boleto. 
Documentação necessária: 
� Uma via do termo de adesão ao contrato de prestação de serviços (impresso ao final 

do processo de matrícula). 
� Original e cópia (frente e verso) do Diploma de Curso de Graduação em Medicina 

ou Fisioterapia, observada a área de especialização exigida nos termos do item 1 
do Edital, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, ou revalidado nos 
termos da Lei n° 9.394/96, e do comprovante de regi stro no respectivo Conselho 
Profissional;  

� Cópia da Carteira de Identidade (no caso das candidatas que trocaram o nome, favor 
entregar cópia da certidão de casamento); 

� Cópia do CPF;  
� Duas fotos 3x4;  
� Comprovante de endereço residencial atualizado ou, caso não o tenha em seu 

nome, uma declaração de que o candidato reside no endereço indicado, emitida pela 
pessoa cujo nome conste do comprovante;  

� Original e cópia do Registro Profissional, conforme a área de formação do candidato, 
sendo aceito, quando necessário, o registro provisório.*  

 
* Em caráter excepcional, serão aceitos protocolos referentes à solicitação de registro 
nos Conselhos, implicando a falta de quaisquer outros documentos na eliminação 
automática do candidato. 
  
Endereço para entrega da documentação: Rua Cláudio Manoel, 1.185 • Funcionários • 
14° andar  
Belo Horizonte MG • 30140-108 Telefone: (31) 3131-2800 
Horário: segunda a sexta (8h às 21h) e sábado (8h às 12h) 
  
Informo, ainda, que você receberá um novo e-mail contendo senha e login para 
impressão do primeiro boleto do curso. A primeira parcela do curso terá vencimento no 
dia 01/03/2019 (podendo ser pago até o 5º útil sem encargos). 


