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Serviço Público Federal 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM – EENF 

 
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULAS – PRIMEIRA CHAMADA 

EDITAL Nº 02/2021 - PROPEP/UFAL 

 

A Coordenação do Curso de Especialização Lato Sensu em Gestão do Cuidado em Saúde da Família torna pública a CONVOCAÇÃO PARA 

EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA dos candidatos que aprovados no Processo Seletivo dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital nº 

02/2021 - PROPEP/UFAL, que constam com a situação de “CLASSIFICADO”, “CLASSIFICADO VAGA PcD” e “CLASSIFICADO VAGA 

REMANEJADA”, conforme Resultado Final do certame, publicado em 04/06/2021, na página eletrônica de acompanhamento do Processo 

Seletivo (http://www.copeve.ufal.br/index.php?opcao=concurso&idConcurso=447). 

Os convocados devem seguir o cronograma e as instruções apresentadas abaixo: 

a) Data: 15/06/2021; 

b) Considerando o aumento dos casos de COVID-19 em Alagoas, TODAS as matrículas serão efetuadas de forma online sob a 

resposabilidade da Secretaria do curso, não sendo necessária a presença dos candidatos aprovados; 

c) A documentação necessária deverá ser enviada para o e-mail sec.saudedafamilia@gmail.com na data descrita no item a), 

com o título MATRÍCULA 2021.2 - NOME DO CANDIDATO. 

Os documentos necessários para realização da matrícula dos candidatos aprovados no Processo Seletivo, em quaisquer das 

convocações, são os seguintes: 

Documentos exigidos na Matrícula 

I. Cópias legíveis autenticadas de documentos pessoais: 

a) Carteira de identidade; 

b) CPF; 

c) Comprovante das obrigações militares, para homens; 

d) Título de eleitor e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, para brasileiros(as); 

e) Registro Nacional de Estrangeiros ou passaporte e visto de permanência, para estrangeiros(as); 

f)  Comprovante de endereço. 

II. Cópia autenticada do Diploma (frente e verso) ou Certidão de Conclusão de Curso de Graduação onde conste que o 

aluno colou grau (validade de 6 meses), conforme o nível pretendido, emitida pela instituição onde o título foi obtido.  

III. Cópia autenticada do Histórico Escolar da Graduação (o histórico escolar deverá ser atualizado constando a informação 

de que o(a) aluno(a) se encontra “Formado(a)”, assim como deverá constar a data de colação de grau/expedição do 

diploma); 

IV. Comprovação de vínculo com a rede de Atenção Básica de qualquer município do estado de Alagoas; 

V. Se aprovado(a) pela Demanda 5, comprovação de vínculo efetivo com a UFAL. 

 

Todas as cópias dos documentos serão autenticadas na secretaria do curso, mediante apresentação dos originais, após o retorno das 

atividades presenciais. Todos serão avisados por e-mail do período para realização das autenticações. 

http://www.copeve.ufal.br/index.php?opcao=concurso&idConcurso=447
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Atenção: 

Os candidatos convocados deverão efetuar a matrícula, por e-mail, obrigatoriamente, na data estabelecida no item a) desta convocação, 

com o envio dos documentos estabelecidos no subitem 13.2 do Edital nº 02/2021 - PROPEP/UFAL, seguindo os procedimentos discriminados 

no aludido Edital. 

O envio do e-mail por parte do candidato aprovado, com a documentação exigida, constitui na manifestação de interesse do mesmo , 

autorizando a Secretaria a realizar a matrícula no curso. 

O candidato convocado que não enviar a documentação exigida para efetivação da matrícula, conforme subitem 13.2 do Edital nº 

02/2021 - PROPEP/UFAL, na data estabelecida, perderá o direito à vaga, sendo automaticamente cancelada sua classificação no Processo 

Seletivo. 

A AULA INAUGURAL está prevista para ocorrer no dia 01/07/2021, às 19h30min, de forma virtual. O link para a Sala Virtual e demais 

informações serão encaminhadas para o e-mail dos aprovados posteriormente. 

 

 

Maceió/AL, 10 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Célia Alves Rozendo 

Coordenação do Curso de Especialização em Gestão do Cuidado em Saúde da Família 

 

Prof. Dr. Walter Matias Lima 

Coordenador de Pós-Graduação – CPG/PROPEP 

 

Profa. Dra. Iraildes Pereira Assunção 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEP/UFAL 
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